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Undskyld
Vi er blevet stærkt forsinkede med 
dette nummer af Kosmorama. Und
skyld det venligst. Forklaringen er, 
som De kan se det på siderne 223-300, 
at vi har produceret et leksikon om
handlende halvfjerdsernes amerikan
ske film, hvor De vil kunne læse alt 
(næsten) der er værd at vide om film, 
om genrer, om institutioner og -  sidst, 
men ikke mindst -  om alle de nye 
navne, der i de seneste år har gjort 
sig så stærkt gældende i amerikansk 
filmkunst.

Det har været et mægtigt slid for 
alle implicerede, fra »skriverkarle« til 
sættere til korrekturlæsere, men vi 
tror vi har fået udryddet så godt som 
alle fejl, så De nu har et pålideligt 
opslagsværk ved hånden, hver gang 
tvivlen melder sig angående dette og 
hint, hvad enten det nu gælder om at 
finde frem til en filmtitel eller et årstal 
eller noget helt tredie eller fjerde.

Vi håber, at De -  lige som vi -  sy
nes at nummeret har været ventetiden 
værd.

Til gengæld lover vi Dem, at De 
ikke skal vente ret længe på årets 
sidste nummer, der udkommer medio 
december, så juletravlheden ikke sin
ker postvæsenest udbringning.
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Løsning på 
Kos-quiz
Den var da  le t, den i s id s te  num m er: 
»De b laa  D renge« (m ed bl. a. B us te r 

Larsen)
»C irkus  Buste r«
»Tak fo rd i du kom , N ick« (m anus: 

K je ld  A b e li)
» K ris tia n e  a f M arsta l«  (A nn em e tte  

S vendsen  og K a j H o lm )
»Præ sten i V e jlb y«  (H e n rik  M a lbe rg ) 
»O rde t«  (E rik  A aes)
»Feu M ath ias Pascal«
»Sult«  (O sva ld  H e lm uth )
»B laavand m e ld e r storm «
-  og v in de ren  b lev :
H anne Lund Hansen,
N o vem b erve j 15, s t.th., 2730 H erlev .

Ny Kos-quiz
O G  HER ER S Å  DEN NY 
som i m odsæ tn ing  t il res ten  a f num 
m ere t ha nd le r om æ ldre  am erikansk 
f ilm :
M arion  M ich ae l M o rrison  s p ille d e  i 
en film  sam m en m ed bl. a. C la ire  
W e m lin g e r og en tyk  he rre , de r 
e g e n tlig  hed A n d re w  t il fo rnavn . En 
a f denne he rres  heste  hed d e t sam 
me som d e t kæ lenavn, man gav G la- 
dys S m ith  fra  C anada.
H vad hed hesten?
F ilm en var fo rre s te n  isce ne sa t af 
Sean O ’Fearna.
V i kan ikke  love en T u llam ore  Dew 
t il v in de ren , m en w h isky b liv e r de t. 
Løsning inden den 31.12. 76.

Gammel Kos-quiz
V ed en b e k la g e lig  un d lade lse  

(p lad sm a ng e l) b lev  lø sn ingen a f K O S  
Q U IZ ’en fra  nr. 129 kun an tyde t. H e r 
e r den til a lm in d e lig  o p b y g g e ls e : 
A LFR E D  H IT C H C O C K  
og d e t kunne jo  a lle  regne ud. D e rfo r 
bad vi om a t få  fø lg e n d e  m e lle m 
re g n in g e r m ed:

F lo re n ce  B a tes  og Lau rence  O liv ie r  
i »R ebecca«
B oris  K a r lo ff 
C le o p a tra  
D a lton  T rum bo
B runo  A n th ony  &  G uy H a ines  i »Far
lig t  møde«
C la u d e tte  C o lb e rt i »D e t hæ ndte  en 
Nat«
H a rry  L im e (O rson  W e lle s  i »Den 
tre d ie  m and«)
C h ap lin s  »Easy S tree t«  og »The Im 
m igrant«

Kosmos
kommentar
A g u rke rn e  e r ikke  r ig tig  b le v e t t il 
n o g e t i år. De danske . D e t e r i som 
m erens løb b le ve t s lå e t fa s t i K osm o- 
rama, i Levende B ille d e r, i TVs m in i
ku ltu rm agas in  og i de  aviser, d e r ikke 
s tyres af den nervøse b e re d v illig h e d , 
som sæ tte r g a m m e l-a nm e lde rne  i 
s tand t il a t træ kke  ska lde de  op ved 
håret.

D e r har s e lv fø lg e lig  væ re t en de l 
pæ ne s to re  im e llem , men de va r ikke  
fas te  i kødet, og så kan den v is t ikke 
ta ’ m ere.

U re tfæ rd ig t som d e t ve l er, fø le r 
man a llig e v e l trang  t il nu at d rage  
sa m m e n lign ing e r m ed am erikansk 
film , d e r -  m odsa t de  danske  -  v ise r 
en en e rg isk  v il je  t il a t fan ge  e t p u b li
kum og ho ld e  d e t fa s t; en v ilje , som 
man kan m isunde den  i en sådan 
g rad, a t man m åske sku lle  begynde  
at skæ ve t il den. Den er ikke  b e 
sky tte t.

A m erikansk  og eu ropæ isk  film  har 
u d v ik le t s ig  p a ra lle lt ad to  spor, som 
man g ro ft  kan k a ra k te rise re  som hhv. 
en h is to rie  fo r ta lt  på  film , og en idé 
fo r ta lt  på  film .

O gså  danske  m a n u s k rip tfo rfa tte re  
og in s tru k tø re r kan få  idée r. D e t er
der tradition for. Men der er ikke
m eg e t tra d itio n  fo r  a t fo r tæ lle  en h i
s to r ie  på en m åde, så man fe je s  m ed 
og o ve rbe v ises  om, a t d e r e r no ge t 
ved dens idé.

Ins truk tø ren  Hans K ris ten sen  sku l
le engang fo rtæ lle  lid t  om en film , 
han p lan lag de . Han g e n fo rta lte  he le  
f ilm e n , scene  fo r  scene  og d e t va 
rede  næ sten en ha lv tim e .

D e t er en re t »udansk« ho ld n in g  t il 
m e tie ren . Han kunne have g iv e t en 
synops is  på f ire  lin ie r, d e r besk rev  
hoved pe rso ne ns  m ora lske  d ilem m a, 
m en han fo re tra k  a t fo r tæ lle  h is to rie n  
og lade os andre  se lv  u d le de  kon 
flik te n , idéen.

En anden t in g : Et vue ud ove r de 
m est fre m træ d e n d e , yng re  am e rika n 
ske in s tru k tø re r som A ltm an , R itch ie , 
M azursky, C o pp o la , S co rsese , A llen , 
A shby, B rooks, De Palm a, R ichards
o. a., v ise r en ge n e ra tio n , d e r e r v o k 
se t op  i b io g ra fe n  og som  har e t 
fo rh o ld  t il de res  opvæ kst. Ikke s e n ti
m en ta lt svæ rm erisk  som B og da no - 
v ich , d e r må have g å e t hos Mr. C h ips, 
men a fk la re t v id e re fø re n d e , se lv  i pa 
s tiche rne , p e rio d e film e n e , gen re rne . 
De kan d e res  »k lass iske re« , og de 
kan byg ge  på dem .

Nu v il ingen fo r la n g e  a f danske  in 
s truk tø re r, a t de  skal kunne de res  
Jon Iversen e lle r  A lic e  O ’F re d e ricks , 
m en d e r e r dog  navne som D reyer, 
Palsbo, Johan Jaco bse n  e lle r  K jæ r- 
u lff-S c h m id t, som man kan byg ge  v i
de re  på e lle r  i hve rt fa ld  op p o n e re  
im od og skubbe til.

H o ve d p a rte n  a f de  danske  f ilm  er 
så vacuum pakkede .

P-
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Berlin 1976
Som flere andre film festiva le r er også 
Berliner F ilm festspiele opde lt i flere 
sideløbende arrangementer. Først er der 
selve konkurrencen, om hvilken det i år 
blev afsløret fra  offic iøs side, hvad alle 
vidste i hemmelighed, nemlig, at det 
ikke altid er kunstneriske kvaliteter, der 
medfører, at en film  præsenteres som 
o ffic ie lt bidrag. Den betydelige in te r
nationale medieopmærksomhed omkring 
festivalen kan gøre Berlin t il et godt 
lanceringssted, og film producenter og 
nationale film organ isa tioner lægger na
turligv is  derfo r o fte pres på fo r at kom
me med. Ita lienerne har ry fo r at være 
særdeles aktive på dette  område, hvad 
der fork la rer deltagelsen af Patrone 
G iuseppe G riffis  »Divina Creatura«, og 
de østeuropæiske lande bidrager se
nest med to ta lt uinteressante prestige
produktioner (å la Jerzy Antczaks polske 
mammutfilm »Næ tter og dage«), som 
accepteres af po litiske årsager. Med 
disse vilkår in mente må man nærmest 
b e u n d re  u d v æ lg e ls e s k o m ite e n s  e vn e  t i l

‘ at sammensætte et program af nogen
lunde seværdige film . De form odet stæ r
keste udspil af hhv. T ruffaut og Altman 
skuffede; Truffauts »Argent de Poche« 
er en publikum sleflende og rystende 
overflad isk film  om store børn, som 
voksne helst vil tro, de er, og Altmans 
»Buffalo B ill and the Indians« virkede 
som en livløs, allegorisk tea tertekst fra

i fo rfjo r, og i hvert fald ikke som et op
læg, der kunne forløse noget i Altmans 
talent. Til gengæld var M onice llis »Caro 
Michele« en v ittig  og velafstem t sk il
dring af et libera lt milieus usikre møde 
med et vulgæ rt og egocentrisk pigebarn, 
som Mariangela Melato inkarnerede me
get overbevisende. Majewskis po lsk
tjekkiske »To verdener i Hotel Pacific« 
og Paskaljevic’s jugoslaviske »Strand
vagt om vinteren« var stilfæ rdige, t i l 
talende film , hvis beskedne virkem idler 
blev adm inistreret med indsigt og effekt.

Foruden konkurrencefilm ene står fe 
stivalen fo r præ sentationen af fo rske l
lige andre film , hvoraf den kinesiske 
»Bruddet« var den mest egenartede op
levelse: En uskolet arbejder udnævnes 
til leder af en lokal skole og i overens
stemmelse med formand Maos skrifter 
foretager han radikale ændringer i sy
stemet, så de onde skumler og de gode 
smiler endnu bredere end før -  og det 
var endda ikke så lidt. Det er en over
ordentlig  pædagogisk folkekom edie, og 
har det ikke meget med vore begreber 
om film kunst at gøre, var det til gengæld 
højst interessant som po litisk og socio
logisk fænomen.

Under fæ llestitlen »Internationales Fo
rum des jungen Films« vises såvel et 
udvalg af dokum entarfilm  og mere eks
perim enterende spille film , som en række 
af det forløbne års tyske film , foruden 
at der afholdes video-diskussioner og 
super 8-diskussioner med tilhørende fo 
revisninger fo r dem, der kan lide den 
slags. B landt spille film ene var flere fra 
den tred je  verden, o fte behandlende 
sociale, økonomiske og kulture lle fo r
hold i det lokale proletariat.

Oshimas billedskønne og tematisk 
provokerende »I sansernes vold« blev 
til alm indelig bestyrtelse beslaglagt af 
po litie t. Så v id t vides er det første gang, 
lokale po litim yndigheder er skredet ind 
over fo r en festiva lfilm , og det var en 
handling, der g jorde myndighederne l i 
den ære.

Blandt de nye tyske film  sejrede Hans 
Jiirgen Syberberg på tid  med sin fem-

tim ers portræ t af W inifred W agner. Den 
portræ tterede er en interessant og ve l
form uleret personlighed, men Syber- 
bergs koket avantgardistiske præ senta
tion af sine optagelser virkede på mig 
anmassende og selvoptaget. Tysk film  
præges ellers fo r tiden stærkt af brugs
film  som Christian Ziewers solide »Der 
aufrechte Gang« om en arbejder, der 
strejker, e ller som Max W illutzkis ske
matiske Berufsverbotfifm  »Vera Romey- 
ke ist nicht tragbar«. Men der er selv
fø lgelig andet: den ta lentfu lde Helma 
Sanders har lavet en um iddelbart un
derholdende film  om en ung tyrkisk 
kvinde, der b liver fabriksarbejderske i 
Koln, »Shirins Hochzeit«. Og Bernhard 
Sinkel -  hvis debutfilm  om en gammel 
dame, »Lina Braake« (vist i TV) -  har 
sammen med kritikeren A lf Brustellin 
lavet den film , der fo r mig blev festiva
lens mest opløftende overraskelse, den 
emnemæssigt komplekse og visuelt over
dådige »Berlinger«. Martin Benrath har 
tite lro llen  som en rig eventyrer og pas
sioneret flyver, der kommer i konflikt 
med sin barndomsven og ungdomsrival, 
en stor forretningsmand, hvis udstyk
ningsplaner bremses af just Berlingers 
private flyveplads. Flyvepladsen er ikke 
det eneste område, der skal lægges om, 
og Berlinger kommer i kontakt med den 
lokale befolkning, der går imod det sto
re byggeprojekt. Kampen imellem fo r
retningsmanden og Berlinger og deres 
respektive forbundsfæ ller er samlings
punktet fo r de fleste af handlingstrå
dene, men andre temaer væver sig ud 
og ind af helheden på en måde, der nok 
t il tide r kunne gøre det hele noget 
uoverskueligt. Selv med dette forbehold 
anser jeg »Berlinger« fo r årets mest 
spændende tyske film , et værk, hvor 
psykologi og po litik, samfund og individ, 
in te llekt og følelse sættes op mod og 
med hinanden på en måde, der på én 
gang er fantasifuld og gennemtænkt, 
mættet med sensualitet og in te llektue lt 
udfordrende. Det oplever man ikke så 
tit!

Jørgen O ldenburg

En scene fra  Robert A ltm ans »Buffa lo B ill og indianerne«.
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Filmene

Barry Lyndon 
Nashville 
Hester Street 
Taxi Driver 
Farvel, min elskede 
En skæv eftermiddag 
Mig og revolutionen 
Hollywood Cowboy 
Tribunehelten
Next Stop, Greenwich Village 
Family Plot
Alle præsidentens mænd 
Hollywood, Hollywood 
Gaden uden nåde

Barry Lyndon
Med sin 10. film  har den 47-årige Stan
ley Kubrick fø je t endnu et led t il den 
kæde af mesterværker, som det i følge 
en af hans bekendte er Kubricks mål at 
efterlade sig i denne verden. Måske kan 
ikke alle de 10 film , som Kubrick har 
lavet siden 1953, kaldes mesterværker, 
men forblø ffende mange af dem fo rtje 
ner betegnelsen. Og Kubrick har jo  t i 
den for sig. Selvom han fortsæ tter i 
samme takt, kan vi vel vente endnu 10 
film  fra ham. Han er ikke så hektisk 
produktiv som så mange af sine sam
tid ige, og er tydeligvis mindre interesse
ret i kvantitet end i kvalitet. Nok er han 
ambitiøs, men hans æ rgerrighed giver 
sig ikke udslag i, at han skal repræsen
teres i hver sæson. Hans film  er en tre- 
fire  år undervejs, og hans ambition er 
perfektionistens, der ikke slipper værket 
ud, førend alt i det er så nær på inten
tionerne som muligt. Og Kubricks noto
riske ry fo r at fø lge sine film  langt ud i 
d istribu tions- og biografleddet er natur
ligvis en anden side af samme æ rgerrig
hed efter at have kontrol over alt. Men 
hans film  er ventetiden værd. En Ku- 
brick-film  er i unik forstand en enkelt
mands film , og det gæ lder også »Barry 
Lyndon«, der er ’written fo r the screen, 
produced and directed by Stanley Ku
brick’ , og som han har arbe jdet på i fire  
år. Selve optagelserne tog 8V2 måned.

Efter at han i sine tre sidste film  (»Dr. 
Strangelove«, »2001: A Space Odyssee« 
og »A C tockwork Orange«) har p laceret 
sine historier inden fo r de kommende 
25 år, vender han med »Barry Lyndon« 
tilbage til fortiden (som i »Paths of G lo 
ry« og »Spartacus«), Som i de fleste af 
sine film  har han en roman som forlæg, 
nemlig W illiam  Makepeace Thackerays 
lidet læste »The Luck of Barry Lyndon«, 
der kom i »Frazer’s Magazine« i 1844 
under det helt fie ld ’ske pseudonym 
George Savage Fitz-Boodle.

Romanen er en ’satirical romance’, en 
ironisk pikaresk roman i den fie ld in g ’ske 
maner, og i sin film  fø lger Kubrick ro
manen ret nøje. Hvor der er afvigelser 
er de til gengæld væsentlige. Først og 
fremmest er fortæ llingen ændret fra  1 . 
til 3. person. Kubrick har indført en fo r
tæ ller (M ichael Hordern), hvis indsats er 
central. Ikke blot er han den trad itione lt 
alvidende beretter, der kan give bag
grund og psykologisk perspektiv for 
personen, og levere fortæ llingens ’cap- 
tions ’. Men på visse punkter fo rud
diskonterer han også, hvad der vil ske. 
Kubrick lader ham af og til tage den 
elementære spænding ud af historien, 
fo r yderligere at understrege det e le 
ment af fjernhed, som helt bevidst er 
indbygget i filmen.

H a n d lin g e n  s træ k k e r  s ig  o v e r en p e 
riode på ca. en snes år i slutningen af 
d e t 18. å rh u n d re d e . D en  e n d e r  i 1789,

Ryan O ’Neal, Leonard Rossiter 
i en scene fra  »Barry Lyndon«.
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da århundredet kan siges at løbe ud. 
Vi begynder i Irland med en duel (som 
ikke findes i romanen), men i filmen er 
dueller så at sige blevet et Leitm otif. 
I en duel dræbes hovedpersonen Red- 
mond Barrys far. Redmonds onkel ta 
ger sig af Redmond og dennes mor, der 
gerne vil gøre sin søn t il en gentleman. 
Redmond forelsker sig i sin kusine Nora 
Brady, men hun op fa tte r det kun som 
en barnlig leg. Da en opblæ st engelsk 
officer, kaptajn Quin, frie r til Nora, siger 
hun beæret ja  til denne modne krigskarl, 
og hendes far og brødre stø tter a llian
cen, ford i kaptajn Quin vil tilfø re  fam i
lien 1500 Guineas om året. Redmond 
bliver såret og udfordrer kaptajn Quin 
til en duel. Resultatet bliver, at den 
dødsensskræmte kaptajn efterlades på 
valen. Brødrene og en anden engelsk 
office r, kaptajn Grogan, der har fa tte t 
sympati fo r Redmond, og som bliver en 
slags fadersubstitu t fo r ham, råder ham 
til at flygte, og dermed begynder hans 
skæbne. To dueller har determ ineret 
den. I romanen er Redmond på dette 
tidspunkt 15 år. Kubrick (og Ryan 
O ’Neal, der sp ille r Redmond) har g jo rt 
ham nogle år ældre. Redmond sendes 
til Dublin med 200 Guineas i lommen 
fra sin mor, men på vejen får han pen
gene og sin hest frarøvet. For at klare 
sig lader Redmond sig derfo r hverve til 
den engelske hær, og med den kommer 
han til kontinentet, hvor briterne de lta 
ger i 7-års-krigen som tyskernes a llie 
rede. Her genser han sin gamle, fader
lige ven, kaptajn Grogan, der fortæ ller 
ham, at Redmonds ungdomskærlighed 
Nora nu er g ift med kaptajn Quin. Red
mond dræbte ham nemlig ikke i duellen. 
Noras brødre var ikke interesserede i 
at miste en god indtægt, og havde der
fo r pu tte t en kugle af hamp i pistolen. 
Det er Redmonds første b itre oplevelse 
af, at de mere kloge narrer de mindre 
kloge. Da hans illusioner om m ilitæ rli
vets grandeur he ller ikke er meget værd 
efter at de er blevet konfronteret med 
virkeligheden, og da han slu tte lig  m ister 
kaptajn Grogan, der fa lder i et slag, er 
han parat til at desertere.

Han stjæ ler en officersuniform  fra en 
kurer og fo rlader sin afdeling. På sin 
færd gennem Tyskland oplever han nog
le dages stille , erotisk lykke hos en 
smuk tysk pige. Denne episode findes 
ikke hos Thackeray, men er et fin t, poe
tisk re tfæ rd ig t intermezzo i Redmonds 
bane gennem livet. Da Redmond fo rla 
der pigen i en lyrisk-vem odig scene, 
fo rm ilder fortæ lleren vor melankoli en 
del ved at berette, at det ikke var første 
gang den smukke græsenke skænkede 
sin gunst til en anden end sin ægte-
viede mand. Og oplysningen kaster na
tu r l ig v is  y d e r l ig e re  e t iro n is k  s k æ r o v e r 
d e n  n a iv e  o g  e n d n u  så  u e rfa rn e  R e d 
m o n d .

Redmond møder nu den tyske kaptajn 
Potzdorf (Hardy K riiger), der snart gen
nemskuer desertøren, og som tv inger 
ham til at lade sig indru llere i den prø j

siske armé. Her forandres Redmond de
fin itiv t af sine omgivelser. De prøjsiske 
soldater er rå og grove karle, men Red
mond lærer hurtig t landsknægtknebene, 
og bliver en hensynsløs og uforfæ rdet 
soldat blandt ligemænd. Det er be teg
nende for Kubrick og filmen, at fo rtæ l
leren her trækkes mere aktivt ind i be
retningen. Vi ser ikke meget til det g ro
ve soldaterliv. Hvor enhver anden end 
Kubrick ville  hengive sig til publikum s
appellerende udpenslinger af det vilde 
liv under 7-årskrigen, går Kubrick sin 
vane tro imod konventionerne, og over
lader det til fortæ lleren at berette om 
dette afsnit i Redmonds liv, som tilm ed 
er uhyre væ sentligt i skabelsen af hans 
karakter.

Efter krigens afslutning belønnes Red
mond for sin indsats. Kaptajn Potzdorf 
protegerer ham i Berlin, og får ham an
sat i det hemmelige politi. Redmonds 
første opgave er at udspionere en ud
sendt diplom at fra det østrigske hof, 
den fascinerende Chevalier de Balibari 
(Patrick Magee), der viser sig at være 
irer. K onfrontere t med en landsmand 
bryder Redmond sammen og tils tå r sin 
mission. Redmond søger en ny fader
skikkelse, og de Balibari tager ham til 
sig. Sammen flyg te r de fra Prøjsen og 
indleder en karriere som spillere. Red
monds opdragelse kan siges at være 
afsluttet. Han har h idtil lært menneske
nes verden at kende som kynisk, selvisk 
og hyklerisk. G entlem an-idealet har han 
ikke fundet person ligg jo rt hos nogen. 
Og da han gerne vil frem i verden, ind
ser han, at han må spille sp ille t som de 
andre. Den forfæ ngelige verden vil be
drages. H id til er han blevet form et af 
sine omgivelser. Nu vil han være herre 
over sin egen skæbne. Redmond og de 
Balibari vinder mange penge ved svin
del, men de bruger dem lige så hurtigt, 
som de får dem. Kniber det med at in
kassere gevinsterne, duellerer Redmond 
med skyldnerne.

Men tilvæ relsen er lid t udsigtsløs, og 
da Redmond en aften ved et spillebord 
møder den engelske grevinde Lady Lyn
don (Marisa Berenson) beslu tter han sig 
fo r at vinde hende. Det er ikke vanske
lig t at få hende g jo rt fore lsket i sig, og 
Redmond bliver også indirekte skyld i, 
at Lady Lyndons aldrende ægtemand 
får et apoplektisk tilfæ lde og dør. Et år 
efter, vi er nået frem til 1773, g ifte r Red
mond sig med grevinden og bliver nu 
Barry Lyndon. Redmond er aldeles lige 
glad med grevinden, men bruger løs af 
hendes formue bl. a. til u ta llige elskovs
eventyr (som i øvrigt heller ikke de ta ille 
res  u n ø d ig t) .  L a d y  L y n d o n s  søn a f fø rs te
ægteskab, den unge Lord Bullingdon 
(Leon V itali) hader sin stedfar, ford i han 
kan se, at han kun h a r g ifte t sig med 
moderen fo r pengenes og positionens 
skyld. Lord Bullingdon bliver en slags 
Hamlet, og da han en dag i et selskab 
provokerer Barry Lyndon til et slagsmål, 
opnår han at gøre Barry Lyndon umulig 
i det gode selskab, hvilket bl. a. inde

bærer, at Barry ikke opnår den Peer
tite l, han har arbejdet og brugt masser 
af penge på at erhverve.

Men Lady Lyndon føder Barry en søn, 
og denne søn kaster Barry al sin kær
lighed på. Den faderløse vil stræbe efter 
at blive den ideale fader, og i faderfø le l
sen oplever Barry måske sin eneste 
ægte følelse. Men sønnen skal fratages 
ham. Fortæ lleren har allerede m eddelt 
os det, førend det sker. Da drengen 
derfor fa lder af hesten, skal tilskuerne 
ikke koncentrere sig om at fundere over, 
hvordan det dog skal gå. Ens opmærk
somhed er d re je t i retning af Barry. 
Hvordan reagerer han? Fra fortvivle lsen 
ved dødsle jet går det hastigt ned ad 
bakke fo r vor helt. Lady Lyndon bliver 
le ttere sindsforvirret, forsøger selvmord, 
og økonomien bliver fatal. Da Barrys 
mor indkaldes fo r at bringe orden i sa
gerne, og som første handling fyrer 
Lady Lyndons skygge af en sjæ lesørger 
(Murray Melvin), samler kræfterne sig 
mod Barry.

Lord Bullingdon ankommer og udfor
drer ham til duel, filmens sidste og mest 
skræmmende. I denne scene forlæ nger 
Kubrick tiden indtil bristepunktet. Hver 
enkelt de ta lje i forberedelserne får sin 
tid. Den unge duellants angst, der giver 
sig fysisk udslag, alt fastholdes nøje for 
at give os en lede ved det absurde ri
tual, som en duel er. Barry Lyndon sky
der sit skud i gulvet, og viser sig der
med for første gang som en gentleman. 
Det er skæbnens blod ige ironi, at denne 
handling besvares med en handling, der 
de fin itiv t a fslu tter Barry Lyndons kar
riere. Hans stedsøn skyder ham til in
valid, og tv inger ham til at forlade Eng
land. I romanen ender han i Fleet- 
fængslet. Kubrick lader os tage afsked 
med ham, da han humper ind i en karet, 
en karikatur på den romantiske eventy
rer. Og han lader karakteristisk misan- 
tropisk filmen slutte med et interiør fra 
Lyndon-herresædet, hvor man samles 
fo r at bringe orden efter Barry Lyndons 
hærgen.

Hvad kan dog have været Kubricks 
hensigt med at hente denne længst 
glemte roman frem, og genfortæ lle den 
i billeder. Ikke så få har s tille t sig dette 
spørgsmål. Nok har man kunnet lade 
sig bjergtage af film ens utro lige visuelle 
skønhed. Disse fantastiske tableauer fra 
det 18. århundredes liv og natur, tyde
lig t inspireret af den samtidige maler
kunst. Men samtidig har et publikum, 
vant til den moderne film s ’meningsfuld- 
hed’ og aktuelle perspektiver, kedet sig 
over al denne skønhed. Er det andet 
en d  k u n s te n  fo r  k u n s te n s  s k y ld .

Kubricks film  er ganske sikkert uden
iø jnefaldende aktualitet. Hvad skal man 
stille  op med denne anti-rom antiske sk il
dring af en romantisk type i dag, denne 
melankolske anti-Tom Jones (i Richard- 
sons udgave), hvor der tilsyneladende 
er så skærende kontrast mellem den 
ydre, visuelle elegance og det pessi
mistiske livssyn?
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Fra oven og ned: Barry Lyndon 
(Ryan O ’Neal) og Nora (Gay Ham ilton) 
um iddelbart fø r deres endelige brud/ 
M ilitæ rlive t er ikke, hvad Barry ynder, 
og han overve jer at rømme/Han 
havner i den prø js iske hær og
belønnes/Borte fra militæret er
B a rry  Lyndon  bleve t g if t  m ed en 
rig  enke  (M a ris a  B e re n s o n )/B a rry  
Lyndons stedsøn (Leon V ita li) anklager 
Barry Lyndon fo r svindel, og Barry 
går amok og væ kker skandale.

I sluttekster) giver Kubrick os måske 
den eneste antydning af, hvad han har 
v ille t, hvad der har fæ ngslet ham, bo rt
set naturligvis fra den form elle udfor
dring i at overføre et litte ræ rt værk til 
en film isk form på en noget anden måde 
end vi er vant til at se.

Om 100 år v ille  alle disse mennesker 
være lige, hedder det, underforstået, at 
menneskets kamp og stræben til syven
de og sidst er meningsløs. Intet bliver 
tilbage. Set i dette lys b liver »Barry 
Lyndon« en stor tragisk film  om menne
skets kamp, med sine omgivelser og 
med sig selv.

Barry Lyndon er en ægte anti-helt. 
Han er en mand, der efterhånden har 
alle laster, undtagen fejheden. Han er 
på engang et produkt af sin tid  og sit 
miljø, og nærmest a-historisk, en mand 
til alle tider. Det går ham ilde, men til 
det sidste bevarer han modet til livet. 
For dette skal meget tilg ives ham. Og 
selvom man nok kan finde Kubricks 
menneskesyn pessimistisk, kan man ikke 
beskylde ham for at være en kynisk 
misantrop. A t døden s le tte r alle skel, 
skal ikke hindre en i at kæmpe og stræ
be, mens man lever. Den af Kubricks 
tid lige re  film, som »Barry Lyndon« lig 
ner mest er nok »Paths of Glory«, der 
også var nådeløs i sin menneskeskil
dring.

Men når »Barry Lyndon« er så fo r
skellig fra »Paths o f Glory« skyldes det 
naturligvis den form idable ramme om
kring hovedpersonen. Kubrick har gen
skabt en tid og dens mennesker med en 
historisk realisme, som vi ikke er fo r
vænt med. Dette har han ikke alene op
nået ved at optage alt on location, i den 
irske og den engelske natur, hvis fo r
mer, farver og lys sp ille r med i John 
A lco tts  u tro lig t sensible foto. Rekon
struktionen af dragter, in teriører og om
gangsformer er beundringsværdig. Men 
det beundringsvæ rdige ligger deri, at 
Kubrick har fundet frem til tidsbeskri
velsen gennem kunsten. Det er jo  bl. a. 
det, vi har den til. Fortiden lever mest 
intenst og nærværende fo r os i den 
sam tidige kunst, og det er den, der er 
den stadige inspiration i »Barry Lyn
don«. Den er naturligvis ikke brugt pe
dantisk. Kubrick blander inspirationerne 
med den indforståede kunstners sikre 
sans fo r den rette detalje i det rette 
øjeblik. Interiører, kun op lyst ved natur
lige lyskildler, bringer os tilbage til the 
stately homes, og genkalder samtidig i 
erindringen tidens billeder. Landskaber
ne med de vældige skyform ationer er 
på engang påmindelser om b illeder af 
Reynolds og Gainsborough og samtidig 
evige indtryk af den engelske natur, som 
den stadig ligger der.

U n iv e rs a lite te n  i d e t d ra m a tis k e  s to f  
paralle lliseres af universaliteten i de 
synsindtryk, filmen form idler.

F ilm e n s  kup  e r b a la n c e n  m e lle m  f je r n 
hed og nærvær, der er til stede i hver 
eneste scene. Fjernhed, ford i det er en 
historie fra fortiden, nærvær, ford i men

nesket i følge filmen er u foranderligt i 
sine drømme og sin stræben, i sin kamp 
mellem selviskhed og idealisme.

Og fortæ lletekn isk er »Barry Lyndon« 
fo rb illed lig . Thackerays ordrigdom  er a f
løst af ord løst spil, der karakteriserer 
personerne gennem deres holdning, den 
måde, de holder hovedet på, kroppens 
rejsning, det vekslende lys i øjnene 
o. s. v. o. s. v. Farverne er brugt med en 
frapperende sans fo r deres evne til at 
karakterisere. F. eks. bemærker man, 
hvor meget, der siges om en person 
alene gennem hudens kulører.

Stanley Kubricks »Barry Lyndon« er 
ikke b lo t en af den slags sjæ ldne film, 
som man kunne blive i, langt ud over 
de 184 m inutter den spiller. Det er.også 
en film , der sætter en helt ny standard 
fo r den fortæ llende film , der om planter 
et litteræ rt værk til dram atisk-visuelt 
sprog. »Barry Lyndon« ligner en klas
sisk film, og jeg er ikke i tvivl om, at 
den vil blive det. Den har mesterværkets 
selvfø lgelighed. Ib Monty

Nashville
For Robert Altman må »Nashville« være 
en drøm, der omsider gik i opfyldelse. 
For enhver eksperimenterende kunstner 
må der komme et tidspunkt, hvor man 
for at komme videre må se alle sine 
ideer og forsøg samlet i én præstation, 
der både sammenfatter alle processer
ne og bekræ fter og forklarer, hvad der 
er gået forud. »Nashville« er det mål, 
Altman har arbejdet frem imod med hver 
tid lige re  fitm som forsøg på vejen. Og 
her, da han er gået længere end nogen 
sinde, genfindes alle hans stiltræ k og 
alle hans temaer sam let i en over
bevisende, v irtuost disponeret helhed. 
»Nashville« er alt det, de andre aldrig 
blev -  den defin itive A ltm an-film .

Det er karakteristisk fo r Altmans per
sonskildring, at den altid går i bredden 
som en del af en samlet m iljøskildring. 
Personerne defineres ikke gennem re
plikker, men gennem handlinger og om
givelser, og her tager Altman den fulde 
konsekvens og præ senterer med gene
røs hånd op imod 24 hovedpersoner, der 
dukker op og forsvinder igen med mel
lemrum, men alle med en præcis funk
tion i helheden og alle fast knyttet sam
men på den kurve, der trods uta llige 
digressioner uundgåeligt fører fra ind
ledningssekvensen i p ladestud iet til den 
endelige katastrofe. Med »Nashville« har 
Altman skabt noget, der kunne kaldes 
fo r episk impressionisme.

Hvorfor tog Altman overhovedet til 
Nashville? Her hvor Tex R itter synger 
»I P le d g e  A lle g e a n c e  to  th e  F la g«  og  
Kris K ristofferson om friheden, der b lot 
er et andet ord fo r ikke mere at have 
n o g e t a t m is te , h v o r T a m m y  W y n e tte  
med rodfæ stet antirødstrøm pefølelse 
forkynder »Don’t  Liberate Me« og Tom 
T. Hall kalder det »America, The Ugly«.
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Fordi Altman i denne modsætningernes 
musikhovedstad finder alle de karakter
træk, der inkarnerer den amerikanske 
livsform og den amerikanske drøm. Og 
»Nashville« er en desperat humoristisk 
m etafor om drømmen, der er ved at 
være et mareridt.

Derfor er Altmans personer også de 
samme, hvadenten man møder dem i 
Houston, Texas, i Kansas i trediverne, i 
Los Angeles i 70’erne, i et westernland
skab e ller -  i Nashville 1975. Det er en 
ajourføring af usle skæbner, der er luk
ket inde i små c irk le r uden evner til rig 
tig  kontakt med andre. Han har vist det 
i små grupper i »Det lange farvel« og 
»Tyve som os«, og her gør han det i 
indledningen i et g igantisk harmonika- 
bilsammenstød, der samler alle de med
virkende i en altlarm ende fe llin isk  tumult, 
som ingen kan gøre noget konstruktivt 
ved. Siden optræ der i en stadig spændt 
kontrast t il den ydre larm de lukkede 
verdener i forske llige variationer: Tom, 
der altid  elsker t il sin egen musik og 
ringer e fte r en ny dame, inden den fo r
rige er gået; A lbuquerques sangdebut 
på racerbanen, hvor ingen kan høre en 
lyd; Nashville-stjernernes møde med 
Julie C hristie  (var hun ikke en, der steg 
af toge t i sneen?); Sueleens striptease 
til pamperfesten, hvor drømmen om at 
stå på Parthenon ved siden af Barbara 
Jean fortræ nger v irke ligheden om hen
des ydmygelse. Men helt overrumplende 
og instrueret med stor ømhed i den 
korte sekvens med de to døvstumme 
børn, der med fag te r forsøger at trænge 
igennem til den ydre verden.

Den ydre verden defineres først og 
frem m est gennem to rammepersoner, 
der præger atmosfæren, men aldrig de 
im plicerede. Den ene er po litikeren Hal 
Philip W alker fra »The Replacement 
Party«, der aldrig ses, men hvis propa
ganda bestandig høres gennem hø jtta
lerne. Der er bare ingen, der hører efter, 
fo r ingen i Nashville interesserer sig fo r 
po litik  siden Kennedy’erne døde. Den 
anden er BBC-reporteren Opal, der a l
drig fa tte r denne sandhed. Det er po in
ten i det sataniske portræ t af den uop
s lide lig t energiske reporter, der som 
Altmans guide omkring i byen afslører 
a lt fo r os, men selv in te t forstår, skønt 
hun spørger og forto lker. Endda b il
kirkegården som overflodssam fundets 
bjerghøje skrotbunker animerer hende 
kun til poetiske udladninger. Når hun 
kommer hjem til England, sælger hun 
myten om Vorherres eget land til TV.

De mange personer med deres små 
»numre« m inder mest om artis ter i en 
c irkusforestilling, og »Nashville« er da 
o g s å  t i l r e t te la g t  som  e t k æ m p e s h o w
med pludselige chokvirkn inger og hen
k a s te d e  s id e h a n d lin g e r , d e r  fo re g å r  
b å d e  fo ra n  o g  b a g u d e  i m a n e g e n , o f te  
sam tidig og med en dialog, der hele

A lb u q u e rq u e  (B a rb a ra  H a rr is ) 
synger »It D on’t W orry Me« 

i slutscenen i »Nashville«.
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tiden mixes sammen med larmende real
lyde, så man aldrig ved, hvem man skal 
høre efter, e ller om de involverede kan 
eller g ider lytte til hinanden. Det er det 
kom plicerede lydarbejde fra »California 
Split«, der her er sophisticeret til en 
sådan perfektion, at kun det bedste 
apparatur kan yde det retfæ rdighed, 
men selv hvis det ikke er til stede, ar
bejder det til filmens forde l og forstæ r
ker det gennemgående indtryk af uigen
nemtrængelighed.

Musikken i Altman-sammenhæng er til 
gengæld ny. »Nashville« er ganske vist 
ikke en film  om country &  western-mu
sikken, men i høj grad en film  med den, 
den moderne, kommercialiserede c ity 
blues, der, når den er bedst, er enkel 
og poetisk smuk, men også kan være 
patrio tisk svulmende og stup id t reaktio
nær. Altman har tydeligvis ikke været 
ude i musikalsk satirisk ærinde i sin 
brug af musikken, men har lytte t sig ind 
på den i alle dens nuancer og anvendt 
den både som kommentarer til personer 
og scener og som regulær sceneunder
holdning. Det er imponerende, hvordan 
han og mange af de medvirkende, som 
selv har skrevet musikken, har tru ffe t 
stilen præcist. I særklasse Henry G ib- 
sons »We must be doing something 
right to last two hundred years«, fo re 
draget med flagstang på stemmebåndet 
som en in troduktion til filmen, Ronnee 
Blakeleys forudsigende afskedssang 
»My Idaho Home« og Keith Carradines 
ballade » l’m Easy«. Hvem Haven Hamil- 
ton, Tom Frank, Barbara Jean og Con
nie W hite frem stille r af de kendte Nash- 
ville -stje rner, er det omsonst at finde 
ud af. De er ingen af dem, og de er 
dem alle.

T il gengæld er de fleste af skuespil
lerne lette at identificere fra Altmans 
tid lige re  film , og det er næppe sandsyn
ligt, A ltman kunne have gennemført 
»Nashville«s kom plicerede fortæ llesti! 
med et hold, der ikke var så fo rtro lig  
med instruktørens intentioner. Men også 
på en anden led fik  Altman brug for 
deres loyalitet, fo r der var ingen produ
cent, der i starten v ille sætte penge i 
»en film  om Nashville«, og først da f i l
men var k lippet færdig (oprindelig i en 
over tre  tim er lang version), fik  Altman 
en d is tribu tø r og skuespillerne deres 
honorar.

Men sammen skabte de 70’ernes fo r
melt mest dristige, indholdsmæssigt 
mest tragikom iske Am ericana-billede, 
og det måtte som de fleste af Altmans 
tid lige re  film  slutte med kaotisk død. En 
skinger fina le i Nashville Parthenon i 
Centennial Park, hvor tem plet som Athe- 
nes på Akropolis skulle minde om den 
store fortid . På baggrund af Stars and 
S tr ip e s  og Hal P h ilip  W a lk e rs  banner
spændt ud mellem søjlerne bæres Bar
bara Jeans lig bort, ud i kulissen forb i 
Sueleen, mens A lbuquerque griber mi
krofonen og sin chance og synger »It 
Don’t  W orry Me«, og stemmen stiger og 
stiger på lydsporet båret frem af det

store gospelkor, endnu længe efter læ r
redet er blevet sort. For showet fo r t
sætter, i Nashville, Tennessee; i A ltm an
ville, USA.

Michael Blædel

Hester Street
»Hester Street« er Joan M icklin Silvers 
spille film debut e fter et par tv-film  og tre 
kortfilm , og jeg v iger ikke tilbage for at 
kalde den det mest overrumplende de
butarbejde, amerikansk film  har budt på

C aro l Kane
som im m igrantkonen i »Hester Street«.

i mange år. Dette ikke være sagt som 
nogen nedvurdering af amerikansk film  
i al alm indelighed. Netop gennem 1970- 
erne har amerikansk film  oplevet en 
kunstnerisk renaissance i en vanskeligt 
definerbar men markant (og herhjemme 
hovedsagelig upåagtet) »ny bølge« af 
film . En række film , der -  uden på no
gen måde at flippe  ud i det modernistisk 
handlingsløse og abstrakte -  kendeteg
nes ved en mindre stærk story-line, et 
mindre mål af dramatisk dynamik end 
den Hollywood'ske fortæ lle trad ition by
der det, men som til gengæld bruger t i 
den til at fordybe sig i situationer, stem
ninger, m iljøer -  og så mennesker. »He
ster Street« er således først og frem 
mest et fo lke livsb illede, af ø s te u ro p æ i
ske jødiske immigranter i New York om
kring århundredskiftet. Dens historie er 
enkel og kort fo rta lt: En ung kone Giti 
kommer med sin lille  søn til byen, til sin 
mand, der allerede har boet i det ny 
land et stykke tid  og har t illag t sig dets

vaner og skikke. Hun har derimod svært 
ved at kaste fædrenes trad itioner over
bord til forde l fo r »the american way of 
life«, det byder -  især til at begynde 
med -  hendes traditionsbundne velan- 
stændighed imod. Forholdet mellem 
ægtefæ llerne efter den længere adskil
lelse går då rlig t og ender med skils
misse. Han g ifte r sig igen med den ven
inde, han lige fra sin græsenkemands
tid  har dyrket, og hun, den forsagte, u til
vante (men slet ikke så naive) hustru 
udviser pludselig en ny og forblø ffende 
selvstændighed og fr ie r til parrets lo 
gerende, den skriftk loge Bernstein, der 
også kun m odvillig t har underkastet sig 
de ny betingelser.

Filmen beskriver indgående de f »lille« 
kultursammenstød i immigranternes s i
tuation, deres gradvise assim ilation ind 
i det ny samfund og dets mønster. Assi
m ilationen om fatter dog hovedsagelig 
sædvaner og levevis (bl. a. også i køns
rollerne), men ikke en virke lig social in
tegra tion : Den smarte, amerikaniserede 
ægtemand erklærer, at han som jøde kan 
gå rundt blandt amerikanerne og føle sig 
(så god) som en af dem. Hvortil G iti 
na ivt-k løgtig t spørger om, hvor de andre 
amerikanere egentlig er henne? Thi hele 
Hester S treet-kvarteret er be folke t af 
jøder og vel egentlig kun en mere hu
man variant af hjem landets ghetto.

Som det nok fremgår af ovenstående 
er det næ rliggende at se en række te 
maer i filmen, der rækker ud over den 
fortid, den så præ cist beskriver, motiver 
med en aktuel adresse. Der er det altid 
relevante spørgsmålstegn ved den ame
rikanske drøm, ved myten om lykkens og 
de ubegrænsede muligheders land, hvor 
alle er lige (og naturligvis dette lands 
materialistiske, altopslugende kultur). 
Der er også det fem inistiske motiv med 
sekelskiftekvindens gryende udvikling 
til et selvstæ ndigt tænkende og hand
lende væsen. Men film en er ikke bare 
disse motiver. Den er mere. Den er først 
og fremmest ægtheden, autenticite ten i 
genskabelsen af dette miljø, ægtheden 
ned til de mindste deta ljer: Hester 
Street, gaden, danseskolen, skræ dde
riet, lejekasernerne, lokaliteterne, m il
jøet lever og ånder og »lugter« på en 
næsten fysisk nærværende måde -  og 
(hvilket jo  er hovedsagen) det samme 
gør de mennesker, der befolker dem. 
Det er fristende næ rliggende at sam 
menligne med »Godfather, 11 «s rekon
struktion af et lignende miljø, New Yorks 
ita lienerkvarter ca. 1910, netop en meget 
rost dekoratør-indsats -  som tager sig 
aldeles H o llyw ood-pittoresk og atm o
sfæ reforladt ud ved siden af »Hester 
Street«s sort/hvide stemningsmættethed.

Når man så endelig husker at nævne, 
at »Hester Street«s b illeder tillig e  lyser 
af en naturlig, utvungen poesi (der og
så må få skaberen af »Joe Hiil« til at 
skamme sig), kan man nok have lov at 
spørge: Hvad mere kan man forlange af 
en film , fo r at man må have lov at kalde 
den fo r et mesterværk? Peter Hirsch
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Robert De N iro i »Taxi Driver«.

Taxi Driver
Metaforen er så gammel som fænome
net men stadig den bedste. En storby er 
en jungle. Om dagen passerer livet i 
sløv rutine e lle r pludselige åbenlyse ud
brud uden blusel som på en scene. Og 
netop sådant -  monotont og teatra lsk i 
vekselvirkning skildrede Sidney Lumet 
en dag i New York i »Dog Day A fter- 
noon«. En broget og impressionistisk 
film  med masser af bevægelse og gesti
kulation, råben og hujen. En film  fuld af 
liv -  og pludselig død. Den død der be
hersker natten, hvor verden bliver sort 
og blank, og det der sker kommer over
rumplende, eruptivt. Der er to arketyp i
ske amerikanske landskaber, prærien og 
storbyen. De udgør så at sige den ame
rikanske sjæ ls topogra fi. Det var D. H. 
Lawrence, der i sin bog om amerikansk 
litte ra tu r karakteriserede amerikaneren 
som -  hard, isolated  -  and a kitler!

Og netop på den måde opleves han i 
Martin Scorseses »Taxi Driver«. En rig 
tig  film -film , som Am erika selv er en 
film . Bernhard Herrmanns dumpe film - 
noir refererende underlægningsmusik, 
de tungt emmende b illeder allerede fra 
åbningen, hvor bilen gennem bølger af 
tåge og low key-lys g lide r frem fra fo r
tovskanten og ind i natten.

Og her sidder han så, taxidriveren, 
bag sit rat og spejder ud i mørket, ud 
på luderne, alfonserne, svindlerne, ju n 
kierne, hele det korrumperede liv -  alt 
det der ækler hans bondedrengshjerte 
og betæ nder hans vrangbrugte hjerne. 
Han der en gang -  som U. S. Marine i 
Vietnam -  kæmpede fo r noget, de sag
de skulle være en bedre verden. Noget, 
et e ller andet, lige meget hvad! Han var 
der, han var medlem. Han var. Men er 
ikke. Med e ller uden bilens blanke hy l
ster om sig lever han som i en dykker
klokke, bag glas. Med glacerede øjne 
fortaber han sig som i trance i de ex
cesser, der fy lder ham med lede. Næ t
terne e fte r tjeneste tid  i de små, hede 
b illedtem pler under pornofilm ens osen
de liderlighed, e ller den aften han, Tra
vis, har en passager med, der er på ud
kig e fte r sin kone. »Se«, siger han. »Det 
er min kone der oppe -  men det er ikke 
min le jlighed. Det er en neger, der bor 
der ...«. Travis d re je r hovedet den mod
satte vej, men skotter samtidig op til 
negligésilhouetten i vinduet, med ansig
te t drænet fo r udtryk.

Isolationen er fuldstæ ndig. Travis skri
ver dagbog, og breve til sine foræ ldre 
på landet -  uden afsender. Han er fysisk 
i god form, men p ille fo rbruge t er stort, 
Noget må han ha’, når han sidder der 
på kammeret i de varme aftener og k ig 
ger fjernsyn udeltagende men foru lem 
pet. K igger på alle dem med stemmer
ne, smilene og de store Skæbner. A lle 
dem der kredser rundt om hans eget 
vacuum i malstrømmens midte. Som en 
fremmed fører han andre fremmede gen
nem byen, hvorhen de vil, uden at spør
ge -  uden a t.b live  spurgt. En hemmelig

og snigende tilstand, der langsomt akku
mulerer og spændes som en kuppel, der 
hæves mod sit bristepunkt, så det m ind
ste indbrud må blive til katastrofe.

Og indbruddet kommer fo r Travis’ 
vedkommende den dag, han river sig ud 
af sin voyeuristiske apati fo r at nærme 
sig en henrivende og sval pige, Betsy, 
som han længe har iagttaget, og hvis liv 
synes fuld af mening men også stækket 
af ensomhed. Hun b iir på en og samme 
tid  hans inkarnerede idol og søsteren 
han aldrig havde. Instinktivt aner han 
forladtheden i hende og fortæ lle r hende 
om det, mens hun ly tter ængstet og dra
get af in tensiteten i ham. A ldrig har hun 
møde nogen som Travis. Hun der be
standig færdes i en verden af studenti
kos sofistica tion og ve lp le je t velmenen- 
hed. Men Travis’ in tu ition går ikke fe jl. 
De to ér beslæ gtede uanset alle ydre 
forskelle. Begge er enegængere, begge 
har rod i det puritanske. Også i deres 
tilfæ lde er syndsbevidstheden ubevidst
hedens flagellan tiske behersker. Og 
derfor går det ga lt den aften Travis 
tager Betsy med til en fræk film . Hun 
kvalmes og aner det sammenhængsløse 
i ham som en trussel. Derfor forlader 
hun ham og vender tilbage t il s it opbyg
gelige arbejde som valgkampagneassi
stent. Endnu et fr ig id t og livsangst o ffer 
på calvinismens billedløse alter, hvor 
præ gtig hun så end er at skue.

For Travis var hun det, der måske 
kunne have givet sammenhæng i tilvæ 
relsen. Nu lades han atter alene tilbage 
og begynder ubevidst men inderlig t at 
undre sig over ikke b lo t hvem han er,

men hvorfor han i det hele taget er? 
Paul Schrader, som har skrevet »Taxi 
Driver« lavede i 1973 første udkast til 
den m islykkede »Yakuza« (som Sidney 
Pollack iscenesatte e fter Robert Townes 
manuskript) og her lyder en replik: 
»When a Japanese cracks up, he’ll close 
the window and kill himself; when an 
American cracks up, he’ll open the w in
dow and kill somebody else«.

Det er det, der sker med Travis. »Jeg 
findes i virkeligheden ikke, eftersom jeg 
ikke kan påvirke nogen«. Fremmedgø
relsens dilemma som volden i stigende 
grad bliver den desperate udvej for. 
»Så skal jeg til gengæld vise dem ...«. 
Socialpsykologien vil bekræfte Travis’ 
historie. Men den har også et freudiansk 
aspekt. Efter at Betsy har afbrudt fo r
bindelsen med Travis øges hans skizoide 
drag. Robert de Niro skal her på afgø
rende vis have leveret træk til figuren, 
som har g jo rt den mere uberegnelig, 
mere svingende mellem norm alitet og 
sygdom end manuskriptets akkumulative 
forløb oprindelig indbød til;  den fo rm i
dable spejlscene: »Are you ta lking to 
me, to me -  are you talking, are you 
ta lking to me« er således de Niros. Det 
er Travis der træ ner t il det opgør, som 
presser sig på. Og som viser sig at tage 
to retninger, da det endelig kommer. 
Dels skal det gøres fo rb i med svinerie t 
i verden. Jorden, livet skal blive som 
m orgenfriske gader e fter et na tlig t sky
brud. Og dels skal der gøres op med 
alle de faderskikkelser, som spærrer 
Travis vejen til pigerne og pigerne vejen 
til livet. Den store antagonist er her
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Betsys boss, en skulderklappende alfa
der i Jimmy Cartersk stil, velberegnet 
menigmandstroværdighed. Og så a llige
vel den onde fyr i Travis’ fantasi, sådan 
som en tilfæ ld ig  alfons senere bliver 
det, da Travis har opgivet at få ram på 
sin egentlige fjende og skaffet sig en 
erstatning også for Betsy. En luder som 
han vil frelse og føre ud på landet hvor 
kartoflerne gror. Nu er han St. Georg 
mod Dragen eller Sheriffen på Hoved
gaden, ene mod banden mens byen hyt
te r sig. Slutningen på den historie bliver 
et blodbad der fosser. Peckinpah har 
ikke levet forgæves. For det Travis vil 
er netop et Peckinpahsk ragnarok å la 
Den vilde Bande. Der hvor det hele og 
han selv og al elendighed skal forgå, 
og hvoraf en ny virkelighed vil hæve sig 
gylden og fri. Travis bliver endelig some- 
body. Han kommer, ser og sejrer. Nu 
smykker hans kontrafej avisernes fo rs i
der og smelder ud på TV-skærrrien. Og 
selvom det ikke er p lausibe lt på det 
realistiske plan, at Travis overlever ild 
kampen, så har det symbolsk gyldighed. 
Et psykotisk samfund véd at finde sine 
psykopatiske helte.

Men dagene går. Det bliver atter man
dag og snart kører Travis igen sin bil 
gennem den betændte 42. Street, ned i 
de snævre passager og ud i de stille  
kvarterer. En skygge i skyggernes land. 
Og en aften får han atter Betsy som 
passager. Hun rækker ud efter ham, da 
hun er sat af ved fortovskanten, men 
ruden g lider op og bilen forsvinder ud 
i mørket, som var kursen fastlagt og 
ufravigelig. Travis er på ny en kigger 
bag rattet, igen et tomrum som lang
somt fyldes mod næste bristepunkt. 
Strømmende, snigende, febrilsk -  som 
filmen om ham. En række b illeder -  
kompromisløst desillusionerede, fo rfø re
risk suggestive i den store forrevne, ro
mantiske tradition. Et sug endnu engang 
ned i alle Hollywoods natblanke asfa lt
jungler, et overbevisende portræ t af en 
mand fanget i drømme, et stykke vaske
ægte, beskidt virkelighed. Myte og rea
lite t -  Amerika!

Niels Jensen

Farvel min elskede
Erfaringerne fra især »The Big Sleep« 
har lært mig, at ved Chandler-film atise- 
ringer er et handlingsreferat altid på sin 
plads:

Los Angeles 1941. Privatdetektiven 
Philip Marlowe har netop fundet et bort
løbet pigebarn, da han engageres af en 
kæmpestor ex-fange, Moose Malloy, til 
at finde dennes pige Velma. Moose 
kommer til at dræbe ejeren af F lorian’s 
Bar, hvor Velma i sin tid arbejdede. Mar
lo w e  m å fo r k la re  p o li t ie t ,  L t. N u lty  og  
Sgt. Rolfe, sagen. Marlowe finder frem 
til en forhv. musiker, Tommy Ray, der 
a rb e jd e d e  h o s  F lo r ia n ’s, m en som  b le v  
arbejdsløs, da han giftede sig med en 
negerpige. Ray sender Marlowe til Flo- 
rians enke, den fordrukne Jessie, der

sender ham på et vildspor. Marlowe 
engageres som bodyguard fo r en Lind- 
say M arriott, der skal tilbagekøbe en 
stjå le t Fei Tsui jade-halskæde. M arriott 
myrdes og Marlowe slås ned og mis
tænkes af po litie t for mordet. Han klarer 
frisag, men Nulty råder ham til at droppe 
sagen. Marlowe finder frem til jadesam 
leren, Judge Grayle, en olding med en 
lækker kone. De mangler ingen smyk
ker, men konen kendte M arriott og en
gagerer Marlowe til at finde morderen. 
Marlowe kidnappes og holdes fanget i 
et bordel, hvor bordelm utter Frances 
Amthor pumper ham fuld af narkotika 
for at få ham til at røbe Mooses adresse 
-  som Marlowe iøvrigt ikke kender. Mar
lowe undslipper e fter at Am thor bliver

skudt og efte r at have fundet Tommy 
Ray død. Mrs. Grayle inviterer ham til 
et party, hvor han møder Laird Brunette, 
der e jer et bådcasino, og som betaler 
ham fo r at bringe Moose ud til båden. 
Marlowe går i seng med Mrs. Grayle 
(s ic !). Jessie arrangerer møde mellem 
Velma og Moose, men Marlowe opdager 
i sidste ø jeblik, at det er attentatmænd 
og ikke Velma, der venter på Moose. Så 
findes Jessie myrdet, og Marlowe går 
under jorden. Han ringer dog til Nulty 
og fortæ lle r ham sin version. Nulty over
tales til at følge efter, da Marlowe fører 
Moose siger: »Hello, babe!« til sin Vel- 
Brunette og Mrs. Grayle på båden, og 
Moose siger: »Hello, håbe!« til sin Vel
ma (Mrs. Grayle), som først prøver at

snakke sig fra det, og som så skyder 
Moose før Marlowe kan skyde hende. 
Nulty dukker op. Marlowe går hen til 
Tommy Rays enke og lille  søn for at 
aflevere Brunettes penge.

Og så er det altså at Velma, der i sin 
tid  var luder hos Frances Amthor, og 
som giftede sig til penge og position, 
og som fik Brunette som elsker, sammen 
med denne prøvede at frame Marlowe 
fo r mord på M arriott, prøvede at skyde 
Moose, og fik  myrdet Marriott, Jessie 
og Tommy Ray fo r at skju le sporene, a lt
sammen på grund af forty grand, som 
hun 'opbevarede’ fo r Moose, mens han 
sad inde for bankrøveriet. Pengene f i 
nansierede Brunette og casinoet, og 
Brunette finansierede til en stor del p o 

litie ts  tillæ gspension, men Nulty viste 
sig som en honest cop.

Og skulle nogen undre sig over, hvor
dan Marlowe kunne knytte forbindelsen 
mellem M oose-historiens skyggemenne
sker og jade-historiens samfundsstøtter, 
så skete det gennem et v isitkort, som 
Marlowe gav Jessie, som satte et whi
skyglas på det, så der blev en ring. Dette 
v is itko rt dukkede senere op på den myr
dede M arriott, og resten er elementært, 
hvis man hedder Philip Marlowe.

Hvor er de blevet dygtige og hvor kan 
de deres klassikere. Hvad fotografen 
John D. Alonzo dem onstrerede i »China- 
town«, leverer han legende le t her i 
»Farewell, My Lovely«, hvor han kommer 
ud over nostalgien og kopien og skaber
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en selvstændig tidsko lo rit, der fortæ ller 
sin egen psykologisk nuancerede h i
storie om, hvordan mennesker og ting 
så ud i tidens lys, hvordan overfladerne 
var, dengang der ikke var p lastic og 
akrylmaling, nylon og dralon eller drip- 
dry, og dengang da lyset var d irekte og 
g re lt og neonfarverne mættede og ene
stående at se på. I det lys b liver det 
smukke smukkere, det grimme grim m e
re og he lhedsindtrykket derfor mere 
spændt i denne tragiske kæ rlighedshi
storie om kampen mod den g iftiggu le  
ondskab.

Fotografens betydning fo r filmens de
sign er klar allerede fra  forteksternes 
ultra-slow b illeder af aftengader fra fy r
rerne, magiske b illeder i accentuerede 
farver af neon og chrome, og straks efter 
at Dick Richards navn har s lu tte t teks t
rækken, står kameraet tæ t på et ho te l
sk ilt i neon på en mørk mur. Man aner 
et bredt vindue og et langsomt, kort t ilt  
afslører Robert M itchums Philip Mar- 
lowe i vinduet, med blød hat, cigaret og 
whiskyglas, og med en nyskrevet indre 
monolog i ren Chandler-stil: »This past 
spring was the firs t tim e I fe lt tired and 
realised I was getting old ...«. Under 
monologen kommer vi ind i det pauvre 
hotelværelse, hvor den træ tte Marlowe 
ringer e fte r Lt. Nulty. Hovedparten af 
film en er så ét langt flash-back af Mar- 
lowes beretning fo r Nulty, hvad der dra
matisk får de sammenknyttende, præ
cise og korte monologstykker til at bære 
videre lydefrit, de samme stykker, som 
giver fans af Philip le jlighed til at gnufle 
medvidende: »She had a full set of cur- 
ves which nobody had been able to im- 
prove on ...« -  »The house itse lf was not 
much. It was smaller that Buckingham 
Palace, rather gray fo r Californ ia, and 
probably had fewer Windows than the 
Chrysler Building«, hvis da ikke mono
logstykkerne er lagt ind i d ialogen som 
den let ændrede »I need a drink, I need 
a lo t of life  insurance, I need a vacation, 
I need a home in the country. W hat I 
have is a coat, a hat and a gun ...«. 
Chandlers m onologer kan ikke undvæ
res, he ller ikke i en film atisering, og 
inkorporeringen af dem i manuskriptet 
er g jo rt frem ragende af David Zelag 
Goodman. Han har også med omhu kogt 
en del af Chandlers brede persongalleri 
sammen i klarhedens og m oderniserin
gens (ikke altid hellige, men her abso
lut heldige) navn. Chandlers række af 
be tjente fra L. A. og Bay C ity er samlet 
i to, Nulty og Rolfe, der så repræ sente
rer hhv. det ærlige og det korrupte po
liti. En lid t romantisk figu r som roma
n e ns  A n n e  R io rd a n , d e r  h jæ lp e r  M a r lo 
we, erstattes på kammeratskabs-siden 
af ex-bokseren George, og på in trige 
s id e n  a f M a r lo w e  se lv . M o d e rn is e r in g e n  
gæ lder f. eks. bogens bortløbne græske 
bager, der er blevet t il en nutidig bort
løbet teenager, og psykiateren Amthor 
og lægen Sondergaard, der er samlet i 
bordelm utteren, Frances Amthor, en f i 
gur, der synes inspireret af The Blob

Princess i »The Adventures of Phoebe 
Zeit-Geist«.

Ingen af m oderniseringerne er urime
lige, fo r teenageren er løbet bort fo r at 
danse, hvad de såvidt huskes også g jo r
de i 40’erne (og Alonzos ba llroom -bille- 
der er en drøm af visuel skønhed), og 
heller ikke borde lle r er nogen særlig ny
skabelse. Derimod mener jeg, at den 
bortløbne bager havde været triv ie l, og 
de to ’quacks’ var meget meget indvik
lede med deres sidekicks, deres russi
ske c igare tter med marihuana og v is it
kort i, med indianer-medium og nysger
rige naboer og korrupte Bay C ity -p o liti
fo lk i lange baner. Det var blevet en 
phony historie i historien og meget 
langt fra den whodunnit om kærlighed, 
som Dick Richards med en antydning af 
tolkning har g jo rt filmen til. Mooses 
kærlighed til Velma, Velmas kærlighed 
til penge, position og Brunette (i den 
rækkefølge), og tre -fire  varianter på 
temaet hos en række b i-figu re r med 
Tommy Rays tragiske skæbne som en 
menneskelig målestok midt i moradset. 
Richards skildrer overbevisende Mooses 
tunge, ubegavede kæ rlighedsfiksering 
i lange indstillinger, hvor Moose går bort 
fra  kameraet med Marlowes argumenter 
og tvivl hængende ubrugte og uanven
delige i luften. I det hele taget viser han 
et godt øje fo r at betragte sine personer 
med ro og lid t på afstand, så vi får lov 
til også at betragte personerne og deres 
miljø, før de -  e fte r tilsyneladende at 
have tæ nkt sig om -  siger noget, som vi 
bør lytte til. Det er karakteristisk fo r den 
mættede hotelvæ relse-scene, hvor Ro
bert Mitchums overraskende, aldrende 
Marlowe og John Irelands Nulty, med 
den um iskendelige 40’er film  noir-profil, 
skaber film underholdning så det knitrer 
med stort K som i Kunst. M itchum er 
fremragende og overraskende smånus- 
set. Hans rep likker ejer ikke Bogarts 
sm art-alec karakter; de er nærmest et 
forsvar, en lid t nem måde at komme ud 
af en situation på. Han tro r ikke engang 
selv på dem, og han holder sin fo rb in 
delse med samfundet ved lige gennem 
et overfladisk venskab med avismanden 
og med baseball-resu ltater og Joe Di- 
Maggio. Han er en ensom mand, der har 
oplevet s it livs højdepunkter, og s lu t
ningens sentimentale gestus overfor 
m ulatbarnet er en logisk konsekvens af 
denne ensomhed. For at det hele ikke 
skal blive for sørgeligt, få r Charlotte 
Rampling som Velma lov til at lege Lau
ren Bacall og nedlægge Mitchum (det 
skete da vist ellers først fo r Marlowe 
i »Playback«), og det b liver da heller 
ikke s ø rg e lig t ,  fo r  M itc h u m  fy lder sin 
træ tte Marlowe med nuancer, der hele 
tiden fæ ngsler og overrasker.

Naturligvis har filmen skønhedsfejl. 
T idsreferancer som »that man Hitler« er 
jo  aldrig rare, G eorge-figuren er noget 
monoton, og ved opdagelsen af mordet 
på Jessie siger Nulty: »Look at those 
marks on her neck!« Marlowe vender 
sig bort med noget i retning af: »You

look at them ...«. Det er et replikskifte, 
der skal få os til at gyse lid t over det 
ækle mord og ikke andet. I bogen siger 
en detektiv: »... But Jesus, what a pair 
of hånds. Look at the neck bruises, the 
spacing of finger marks.« Det er natur
ligvis en red herring, der skal få os (og 
Marlowe?) til at tænke på store Moose 
Malloy. Filmens replik er ude af stil og 
uden dramaturgisk funktion. Men det er 
småting, der langt opvejes af scener, 
som hvor den korrupte betjen t Rolfe er 
stået ud af Nultys bil og b liver stående 
længe, længe i rendestenen, mens hans 
verdensbillede langsomt krakelerer, e l
ler hvor Marlowes research i en strip- 
jo in t skildres med en tyggegum m ityg
gende stripper i stort fjerskrud i bag
grunden, så hele m iljøet oser af savlede 
cigarer og kropsminke. Poul Malmkjær

En skæv 
eftermiddag
Sidney Lumet er med rette blevet kaldt 
en reproducerende frem for en visionær 
filmkunstner. Fra et auteur-synspunkt 
må hans produktion betegnes som sling- 
rende -  fra melodramaer (»12 vrede 
mænd«, »Pantelåneren«, »Gruppen«) 
over tea terfilm atiseringer (af O 'N eill, 
Tennessee W illiam s og Arthur M iller) til 
fæle sager som »The Appointment« med 
Omar Sharif.

Men der går dog gennem hans pro
duktion en linie, der tegner noget godt 
og stærkt, som han i to af sine seneste 
film  har foræ dlet, så han med dem pla
cerer sig som en af de betydeligste øst
kystinstruktører (Lumet har aldrig arbe j
det i Hollywood, men flere gange i Eng
land). »Fail-Safe«, der blev sat i skyggen 
af Kubricks »Dr. Strangelove«, sp ion fil
men »The Deadly Affair« (med Mason 
og S ignoret) og »The Anderson Tapes« 
er i deres tæ tte, m iljø- og atmosfære
ladede form og med deres præcise skue
sp illerarbejde forudsæ tninger for »Ser- 
pico« og »En skæv efterm iddag«.

Når »Serpico« (anm. Kos. 121) kan 
sammenholdes med »En skæv e fte rm id
dag« er det ikke kun fordi, de har in
struktør og hovedrolleskuespilleren, Al 
Pacino, til fælles. Begge foregår de i 
New York, begge bygger de tæ t på et 
autentisk stof, og begge har de i cen
trum et menneske, der vil mere end det 
formår, og har bedre m otiver end om
verdenen er til sinds at acceptere.

New York sp ille r dog en langt større 
rolle i »Serpico« end i »En skæv efter
middag«. Dramaet om de to amatørrøve
res  m is ly k k e d e  h o ld  up  og  g id s e lta g n in g
i en Brooklyn-bank en hed sommerdag 
kunne i p rincippet have udspille t sig i 
hvilkensomhelst amerikansk storby. Det, 
Lumet lægger vægt på, er gidslernes, 
po litie ts  og tilskuernes/offentlighedens 
forho ld til den ene af røverne, Sunny 
(Al Pacino). Men den katolsk italienske 
Sunny er (som Pacino selv) et ægte 
New York-barn, og hvad hans skæbne

212



slæber ind i film en af mærkværdighe
der, finder man ikke hvorsomhelst.

For både »Serpico« og »En skæv e f
term iddag« gæ lder det, at det autentiske 
i s to ffe t tillade r Lumet at lade sider af 
sin hovedperson stå uforklaret. Figuren 
går ikke op. I »Serpico« er det en mar
tyragtig mangel på realitetssans i p o lit i
mandens idealisme under kampen mod 
korruptionen, der gør figuren skæv. I »En 
skæv efterm iddag« brækkede hovedfigu
ren langt henne i filmen op i et kom
pleks mønster, da det viser sig, at den 
h idka ldte »hustru« ikke er den fede, hy
steriske pige, Sunny har to børn med, 
men en bøsse, Sunny til venstre hånd 
har g ifte t sig med og nu vil skaffe penge 
til en kønsskifteoperation.

Inden da har Sunny vundet både t i l 
skuerne uden for banken og film ens pu
blikum ganske fo r sig ved 1) at behandle 
sine gidsler med en rørende omsorgs
fuldhed, 2) at hænge po litie t ud for 
skydegalskab og 3) fo r åbent kamera at 
håne tv-fo lkenes reaktionsmønster. Lu
met gør især meget ud af po litie ts  klun
tede arbejde -  med modsætningen mel
lem de lokale og forbundspo litie t, der 
»tager over«.

Det er rollens udfordring til Al Pacino 
at bygge op og holde sammen på denne 
sp littede figur. Efter i to G odfather-film  
at have skaffet sig stjernery ved at gå 
den modsatte vej; styrke, lukke og auto
risere en figur, er det modigt og ikke 
ringe af ham at sige ja  t il og klare en 
rolle som Sunny, hvor det er forvirringen 
og hjælpeløsheden, der dom inerer in
telligensen og følelsen. Al Pacino ligger 
her på linie med Robert De Niro -  der 
også (endnu) nægter at lade stjernesta
tus, image og kunstnerisk personlighed 
indgå den salgbare, repeterende og ma- 
niererende forbindelse, som i generatio
nerne før dem hverken Newman og 
Brando e lle r Hoffman og Redford har 
undgået.

Skønt den ikke helt form år at sam
mensmelte sin ydre handling med den 
indre skildring og i slutningens opløs
ning bliver noget ordinær, vækker »En 
skæv efterm iddag« fornyede forventn in
ger til Lumet som en instruktør, der -  
når han reproducerer dokum entaristisk 
snarere end fiktionsdram atisk -  kan sam
menfatte tiden om ikke i visioner, så dog 
i overbevisende ægthed.

Flemming Behrendt

Mig og revolutionen
Når 70’ernes kulturhistorie engang skal 
skrives, må man håbe, at de frem tid ige 
historikere ikke overser W oody Allens 
film , der vil være en uvurderlig kilde til 
kendskabet om vor tids dårskaber. Det 
er i kunsten, at tiderne overlever, og 
det er især i den komiske kunst, at vi 
kommer tæ t på menneskene. Hvor me-

Ø v e rs t D us tin  H o ffm a n  i sce ne  fra  
»En skæv efterm iddag«, 
nederst W oody A llen i scene 
fra  »Mig og revolutionen«.
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get mere kender vi f. eks. ikke til det 
17. århundredes franskmænd fra M olié- 
res komedier end fra Racines tragedier.

I W oody A llens film  finder man endog 
måske i mere udpræ get grad end i ko
medierne og farcerne af hans forgæ n
gere blandt de amerikanske komikere 
samtiden afspe jle t i satirens og karika
turens hulspejl. W oody Allens film  kan 
siges at være tidsbevidste på et næsten 
dokumentarisk plan. Hans um iddelbare 
forgæ nger, Jerry Lewis, reflekterede na
turligv is  også sin tids, 50’ernes og 60’er- 
nes USA, dens ønskedrømme, tvangs
tanker og neuroser, men Lewis var o f
tere en mærkelig fremmed og besynder
lig klovn i sine m iljøer. Og hans tid var 
en anden. Måske kan en af fo rk la rin 
gerne på, at han tilsyneladende er op
hørt med at lave film, være den, at han 
ikke mere kan få verden inden for sin 
komiks rammer.

W oody Allen er naturligvis også en 
outsider og en individualist, som alle 
komikere er det. Han ser på og kom
m enterer den omgivende verdens van
vid, men han er også en desperat med
spiller. Mens f. eks. Jacques Tati, der 
er den anden af nutidens store komiske 
sæ deskildrere, ser på den moderne c i
v ilisations uhyrligheder med undren som 
en fje rn  udenforstående, er W oody A l
len uh jæ lpelig t fanget i de a ir-cond itio - 
nerede mareridt. Det er således også 
betegnende, at man i A llens film  har 
le ttere ved at få øje på direkte politiske 
-  e ller måske rettere an ti-po litiske state- 
ments. Hans film  foregår i en po litise re t 
tid , og han er selv i sine film  et o ffer 
fo r den tota le forv irring og de selvm od
sigelser, der måske er tidens mest iø jne
faldende træk.

Det er derfor he ller ikke så underligt, 
at W oody Allens film  kan forekomme 
kaotiske og fragm entariske. Hans k r it i
kere hæ fter sig ofte derved, og brokker 
sig over, at film ene ikke hænger sam
men, men består af indfald og udfald. 
Indvendingerne synes ikke meget ve l
overvejede. W oody Allens film  ligner 
naturligvis ikke velgennemtæ nkte og 
stram t komponerede komedier. De er 
konglom erater af farce, satire, wise- 
cracks, monologer o. s. v. o. s. v. på sam
me måde som A llen selv er et konglo
merat af de komikere, som han beundrer 
og som har inspireret ham. Men måske 
er det netop denne kaotiske form, der 
er bedst egnet til at om slutte de indtryk 
af vor paradoksale tid , som Allen vil 
form id le  til os.

Et fast punkt er der dog i alle hans 
film, W oody Allen selv, og han har skabt 
en figur, der er he lt hans egen. Den 
lille, jødiske grimrian er i højeste grad 
utilpasset i denne verden, fø ler altid, at 
han e r  k o m m e t på  d e n  fo r k e r te  h y ld e . 
Han ved im idlertid aldrig rigtig, hvad 
han ellers skulle være, bortset naturlig
vis fra the great lover. Tidens sexhysteri 
har ikke ladt ham uafficeret. Han er 
manisk optaget af at komme i seng 
med smukke piger, og er v illig  til at

underskrive, hvad det skal være, fo r at 
nå sit mål. Han er 100 % optaget af sig 
selv, af sit velbefindende og sit helbred, 
der trues af alle form er fo r forg iftn ing 
og forurening. Han har ikke den ringeste 
modstandskraft over fo r fristelser, end
sige smerter. Han er egoist og alene 
optaget af at overleve i denne den vær
ste af alle verdener, og måske have det 
lid t sjovt undervejs. Hans fejhed dækker 
sig bag den v ittige  replik. Når han er 
modig, er han det udelukkende på a f
stand. Han kan råbe »Suckers« efter 
modstanderne, når de har fje rne t sig 
tilstræ kkelig langt væk. Risikoen er gan
ske vist, at han ø jeb likke lig får en spade 
i nakken. Det er sådanne erfaringer, der 
har g jo rt ham til en tota l væ rdinihilist. 
Han venter, at alle andre vil optræde 
nøjagtig lige så selvisk som han gør, 
og det har han jo  desværre ret i. Han 
ligner kort sagt alle os, alm indelige 
dumme svin, men i modsætning til de 
fleste ved han, at han er det, og det er 
denne forskel, der gør ham så morsom.

I »Bananas«, der er hans tredie film 
som instruktør (og naturligvis manu
skrip tfo rfa tte r), hvis man da vil regne 
hans »W hat’s Up, T iger Lily?« med, mø
der vi ham i New York som products 
tester. Han er naturligvis ikke særlig ve l
tilpas i de tte  id iotiske job. Han mener, 
at han ville  få bedre brug fo r sine na
turlige anlæg som sæddonor. Han er 
ude efter spænding, og helst af den 
erotiske art. Da den smukke studerende 
Nancy (Louise Lasser) en aften ringer 
på hans dør fo r at få ham til at under
skrive en protestadresse mod m ilitæ r
dikta turet i den latinamerikanske banan
republik San Marcos, øjner Fielding 
Mellish (Allen) chancen for et forhold. 
Han skriver v illig t under, indlader sig i 
nonsenssamtaler om yoga, Søren Kier- 
kegaard og de skandinaviske bidrag til 
moderne filosofi. F ielding fø lger tro lig t 
Nancy rundt til fashionable fornø je lser 
som dem onstrationer foran ambassader 
etc., men en dag fortæ lle r Nancy ham, 
at et e ller andet mangler i deres fo r
hold. Hun er den sjæ legranskende type.
I teorien er hun modstander af ind iv i
dualismen og solidarisk med oprørsbe
vægelser, U-lande etc., men i praksis 
bestille r hun ikke meget andet end at 
tale om sig selv. I en vidunderlig t be
skrevet udendørs samtale byder Nancy 
Fielding farvel. Hans tilbud om tota l 
underkasten sig hendes søgen mod per
sonlig bevidstgørelse nytter intet.

Fielding beslutter sig til at tage til 
San Marcos. Her bliver han straks mod
taget af m ilitæ rdikta toren Vargas (Car
los Montalban). Ganske vist er det 
Fielding, der skal betale regningen ved 
middagen. Den prisbevidste d ik ta tor vil 
vinde amerikansk sympati ved at lade 
Fielding dræbe og give guerillabevæ 
gelsen skylden fo r drabet på en am eri
kansk borger. Men planen mislykkes. 
Fielding reddes af orørerne, optages i 
modstandsbevægelsen og oplæres (fo r
gæves) i guerillakrigsførelse. Han er

bedre til at skaffe partisanerne sand
wiches med mayonnaise. Da Esposito 
(Jacobo Morales), der er g jo rt i Fidel 
Castros billede, kommer til magten, er 
F ielding ved hans side. Esposito dekre
terer, at republikkens o ffic ie lle  sprog fra 
nu af skal være svensk, at indbyggerne 
skal skifte undertøj hver halve time, og 
at de fo r kontrollens skyld derfor skai 
gå med undertø jet yderst. Magten er 
kort sagt steget den revolutionæ re rebel 
til hovedet, og i hans entourage finder 
man hurtigt ud af, at F ielding må være 
manden, der skal overtage roret. En 
disposition, der ikke giver mere respekt 
for den revolutionæ re fornuft.

For at skaffe økonomisk støtte til sit 
nye fædreland, rejser Fielding, maskeret 
bag et højst a rtif ic ie lt rødt skæg, tilbage 
til New York. Han får næppe mange 
penge i bøssen ved den fund-raising 
dinner fo r the radical chic som han sø
ger at sætte liv i ved at fortæ lle s jofle 
historier. Men han møder Nancy igen. 
Hun er vild fo r at komme i seng med 
det revolutionæ re idol. Over fo r hende 
afslører han sin sande identitet. Han 
kommer fo r retten, idømmes 15 års 
fængsel, men får lov at slippe fo r fæng
sel, hvis han lover ikke at bosætte sig 
i dommerens nabolag. Fielding er blevet 
berømt. Så berømt, at hans bryllupsnat 
dækkes fra kyst til kyst af ABC-Televi- 
sions sportshold, som vi tid lige re  har 
set dække revolutionen i San Marcos.

Foruden at gøre grin med revolutions
romantikken kommer W oody Allen i 
»Bananas« ind på adskillige andre ge
beter i vor tilvæ relse, hvor affektatio- 
nerne, selvhøjtideligheden og snobbe
riet florerer. Som i sine andre film , der, 
hvad enten de foregår i fortiden eller 
frem tiden, først og fremmest er scener 
af det moderne liv, er intet ham helligt. 
Måske lige undtagen det enkelte men
neskes desperate kamp for at klare sig 
nogenlunde uskadt gennem alle de an
fald, som myndigheder, institu tioner og 
moder re tter mod vores lyst til at være 
os selv i al vor ufuldkommenhed.

»Bananas« er måske i lid t højere grad 
end de seneste W oody Allen film  kom
poneret e fter et apropos-mønster. Men 
jeg synes nu nok, at den hænger ganske 
fin t sammen. Den er måske mindre smuk 
end hans seneste film , men dens bedste 
scener måler sig absolut med de bed
ste fra hans senere film . Den livsan
skuelsesdebat, som synes ob ligatorisk 
i moderne parforhold er således sjæ l
dent udleveret mere bidsk-yndefuldt end 
i parkscenen i »Bananas«. Og det revo
lutionære cirkus er nydeligt anbragt i 
trovæ rd ig t fungerende lokalite ter. Film 
pasticherne, bl. a. drømmescenens asso
c ia t io n  t i l  m o d e rn e  m e ta fy s is k  f i lm k u n s t 
og den revolutionære barnevogn ned ad 
trapperne, er måske lid t fo r tungfodede. 
Til gengæld er hans portræ t af TV-re- 
portagefo lk i marken træ fsikkert. Man vil 
således nødigt skulle give »Bananas« 
karakter i forho ld til W oody Allens øv
rige film. Sammen udgør de et livsaligt
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komisk panorama over vor tid  og dens 
typer. Og vi må håbe, at vi også snart 
kan få »W hat’s Up, T iger Lily?« og 
»Take the Money and Run« at se, såle
des at vi kan få b illede t kom pletteret.

Ib Monty

Hollywood Cowboy
Som H ollyw ood-orienteret tidsskrifts re
daktør kan man naturligvis ikke undgå 
at dele mangt et indforstået grin med 
instruktør og m anuskrip tforfa tter til 
»Hollywood Cowboy«, over deres ho
vedperson, en aspirerende westernfor
fatter, hans na ivt-idealistiske forhold ti! 
western-myten og hans oplevelser i 
Hollywood i begyndelsen af trediverne 
inden for b-film -produktionens prim itive 
og forvirrede forhold,

Og der er forøvrig t heller ingen grund 
til at tro, at filmen på grund af sine 
mange inside jokes m ister noget i bre
dere appeal. Den fortæ ller smart, v ittig t 
og velop lagt sin kære, klassiske historie 
om en ung, blåø jet himmelstormer ude 
fra landet (en sand Guds gave for en
hver bondefanger), der tager ud i den 
store, onde verden og m ister sin uskyld 
(i enhver forstand); går så mange des
illusionerende oplevelser og ydmygelser 
og nederlag igennem for så alligevel til 
a llersidst at opnå den eftertragtede suc
ces og anerkendelse -  plus naturligvis 
den hjertets udkårne. Eller med andre 
ord, opnå opfyldelsen af alle de roman
tiske drømme, han nærede i starten. Det 
var såmænd også historien i f. eks. salig 
Harold Lloyds populære stumfilm farcer, 
og den har vist sig livskraftig nok til at 
blive udsat fo r skiftende tiders film stil 
og smag.

I 1970’ernes film stil og -smag vil det 
sige: at blive henlagt til 1930’erne med 
en masse referencer til datidens film 
(film selskabets klassiske bomærke af
løser påny alle senere og mere strøm
linede variationer på forteksterne), med 
lige dele romantisk nostalgi og efterra- 
tionaliserende blink i øjet. »Hollywood 
Cowboy« tillade r os at grine lumsk af 
»vor helts« grænseløse troskyld ighed og 
romantiske over-entusiasme, men vi må 
alligevel synes, det er synd for ham, når 
selv hans ven og faderlige cowboy-ideal 
snyder ham på det skammeligste, og vi 
skal he lh jerte t ånde le tte t op i den ro
mantiske happy end, hvor hans tillid  til 
vennen -  og de go ’e gamle cowboy
idealer -  genoprettes, samtidig med at 
han »får pigen«. Er det ikke just o rig i
nalt, er det i hvert fald her i »Hollywood 
Cowboy« charmerende og ubesværet 
udført. Filmen holder sig til den slagne 
vej og undgår behæ ndigt de to grøfter, 
der lurer på den type film med den type 
h is to r ie , hhv. d e n  n e m m e  s e n t im e n ta li te t  
og den nemme kynisme. Det er under
holdende og -  som sagt -  smart. Men, 
m en, m en ...

Der er jo  altså det gustne forbehold, 
man alligevel må tage over fo r morska
ben, at filmen lige netop fa lder ind un

Beau Bridges
i scene fra  »H ollywood Cowboy«.

der den i det lange løb ufrugtbare ten
dens til retrospektiv narcissisme, som 
nyder betænkelig udbredelse i dagens 
Hollywood, hvor man fo r fuld udblæs
ning producerer film  om Gable & Lom- 
bard, rockversion af »A Star is Born«, 
en remake af »King Kong« og -  fo r at 
det ikke skal være løgn -  noget så apo
kryft som en »fortsættelse« af »Borte med 
blæsten«! Det er den form fo r »forny
else«, man alm indeligvis benævner: at 
gå i barndom.

Peter Hirsch

Tribunehelten
Palle K jæ rulff-Schm idt har med ud
gangspunkt i sin og Le if Panduros »Et 
dukkehjem« i TV skrevet en glim rende 
artikel (Berlingske Tidende 16.5.1976), 
som handler om, hvorfor en skuespil
tekst nødvendigvis må skrives om, når 
den ikke skal opføres på et teater, men 
i et medie, hvor man med motivvalg og 
b illedskrift har mulighed for at udtrykke 
holdninger og stemningsskift, der på en 
scene må og skal formuleres i ord. På 
grund af disse overvejelser kom »Et 
dukkehjem« til at fungere på en måde, 
Donald Wryes film atisering af John Os- 
bornes skuespil »The Entertainer« (T ri
bunehelten) desværre slet ikke kan 
hamle op med. Problemet med at finde 
et godt film m anuskript løses nemlig ikke 
-  som Jack Lemmon og andre komikere 
åbenbart tro r -  ved at tage f. eks. en af 
Neil Simons edb-kom edier og få en 
m iddelmådig instruktør til at sætte b ille 
der til de replikker, der har g jo rt sig på 
Broadway.

I tilfæ lde t »The Entertainer« har man 
dog g jo rt meget mere end f. eks. i Gene 
Saks' bogstavtro »The Odd Couple« 
eller Herbert Ross’ ideforladte »Sun- 
shine Boys«. E llio t Baker har g jo rt en 
omhyggelig og tilpas respektløs d re je
bog af Osbornes drama og dæmpet lid t

ned på dets karakteristiske retorik ved 
den tilsyneladende behændige om plant
ning fra England i slutningen af 50’erne 
til USA under anden verdenskrig. M i
lieuskifte t viser sig dog hurtig t at være 
fata lt, fo r underplo tte t med soldatersøn
nen får i den amerikanske sammenhæng 
ikke den symbolske relevans, de t havde, 
da handlingen udspilledes i England. 
Osbornes »Entertainer« er jo  et b illede 
på en nation og dens patetiske anstren
gelser fo r at holde et forlæ ngst fo ræ l
det system kørende -  men når begiven
hederne foregår i USA forsvinder denne 
symbolik og disse perspektiver (der nok 
i højere grad fremgår på et teater, hvor 
alt er symbolsk, end i en film , hvor den 
tilsyneladende virkelighed fordunkler de

Tegnet po rtræ t a f Jack 
Lemmons tribunehe lt.

symbolske perspektiver). W ryes film  b li
ver på typisk amerikansk vis historien 
om et individ, og -  som så mange nyere 
amerikanske film  -  historien om en 
mand, der lider nederlag.

Desværre er Wrye ikke manden, der 
formår at give den gamle historie nye 
liv. Han har sin baggrund i TV -  hvortil 
denne »Entertainer« også oprinde lig t 
var lavet. Hans stil er um iskendeligt de 
amerikanske TV-film s: historien fo rtæ l
les rastløst, nervøst fo rh ippet på hele 
tiden at fastholde publikum, enten ved 
højt gearede følelsesudbrud e ller ved 
dramatisk action. Man håber forgæves 
på rolige sekvenser, hvor begivenheder
ne får lov at fo lde sig ud, lyriske afsnit, 
hvor stemningen udbygges, karakterteg
ningen nuanceres og m ilieuet præ cise
res -  alle den slags tilsyneladende 
overflødige, men i realiteten udslaggi
vende detaljer, hvor instruktøren holder 
op med b lo t at afvikle et manuskript og 
begynder at skabe poesi med det. Slige 
afsnit forekom m er ikke hos W rye, hvis 
ta lent kan minde lid t om Sidney Lumets 
i hans vedholdende satsen på intense
s k u e s p ille rp ræ s ta t io n e r .

Og på det område må man virke lig 
indrømme W rye talent. Filmen er først 
og fremmest blevet en vehikel fo r Jack
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Lenny Baker og Shelley W inters i »Next S top, G reenw ich V illage«.

Lemmon, der med suveræn dygtighed 
-  men uden den alment menneskelige 
nederlagsfornemmelse, der gjorde Lau
rence O liviers spil i rollen så bevæ
gende -  gennem spiller A rchie Rices 
professionelle og private nederlag, hans 
væmmelse ved sig selv, hans selvmed
lidenhed og den kunstige charme og 
vivacitet, der skal holde det hele køren
de. Lemmon er en frem ragende skue
spiller, men han er så meget film skue
spiller, at hans mange m onologer i den
ne film  hurtig t v irker unødigt repete
rende: vi har jo  forlæ ngst forstået man
den, og behøver ikke alle disse ord fo r 
at begribe hans situation. Lemmon får i 
øvrigt so lid t modspil fra  de øvrige med
virkende. Tyne Daly og Sada Thomson 
står stæ rkt som henholdsvis Archies 
datte r og kone, og Ray Bolger får som 
Archies fa r lov t il at stjæ le b illede t fra 
Lemmon i en im ponerende velop lagt 
vaudeville-routine.

Der er ikke nogen enkelt scene i f i l
men, der er d irekte dårlig, og der er 
mange, der er væ ldig gode, men hel
heden bliver alligevel m indre end sum
men af delene. Man bliver nemlig kørt 
træ t af snakken længe inden film en er 
fæ rdig -  »The Entertainer« er i denne 
version et eksempel på teater, der ikke 
er blevet til film . Jørgen O ldenburg

Next Stop, 
Greenwich Village 
(her leves livet)
Som Poul M almkjær rapporterede det 
fra  Cannes: Man springer glad til kon
kurrencens Mazursky -  også selvom det 
hektiske festivalræ s nu er afløst af det 
mere frede lige biografm iljø  på Rådhus
pladsen. Og Mazursky skuffer ikke. Bed
re end nogen anden af Hollywoods yng
re film skabere har han evnet at gøre det 
private alment, og hvis det er rim e lig t at 
betragte hans »Alex in W onderland« 
som en amerikansk pendant t il Fellinis 
»8V2«, så er det måske ligeledes rim e
lig t at betragte »Next Stop, Greenwich 
Village« som Mazurskys »Amarcord« (og 
jeg foretræ kker Mazursky).

Tiden er 1953. Larry Lapinsky er 22 år 
og jødisk, på vej hjem, bort fra  den lille  
le jlighed i Brooklyn og den dom ineren
de jødiske mama, til kunstnerliv og suc
ces i G reenwich V illage. Mens Larry 
pakker sin kuffert stuves den jødiske 
kalot d iskret af vejen i bunden af en 
skuffe, men først da han sidder s ikkert 
i toge t tør han klæde sig e fte r sin nye 
id e n t i te t  o g  lade b a s k e rh u e n  ko m m e  
frem. I G reenwich V illage går han om 
aftenen til dramatisk undervisning, om 
d a g e n  vrider han s a ft  i e t h e ls e -c a fe te 
ria, og ind imellem fjo lle r han rundt med 
Connie og Robert og Bernstein og Sa
rah. Sarah går han også i seng med, og 
hende snakker han selvmord med (»I 
th ink about suicide once or tw ice a 
day«, be tro r Larry sig til Sarah. »That’s

normal. Suicide makes you feel ta len t
ed«, fo rk la rer hun). Og ca. en gang om 
ugen redder vennerne så Anita, der re
gelmæ ssigt tiltræ kker sig lid t opmærk
somhed ved at ringe og fortæ lle at nu 
gør hun det også, begår selvmord altså. 
Det er en spøg med en dyster bag
grund. En dag er det ikke længere en 
spøg.

Og af og til ser Larry sine foræ ldre. 
Faderen, der næsten intet siger, og mo
deren der siger det hele og mere til, og 
som slet ikke kan fa tte  at hendes Larry 
er blevet voksen, hvorfor hun da også 
møder op belæsset med den mad, som 
hun er så sikker på han aldrig v ille få, 
og hun sæ tter trum f på ved ikke b lo t at 
bringe maden men også gryden.

En dag bliver Larry så prøvefilmet. 
Han venter i lang tid  på svar, pinefuld 
ventetid, så går rejsen til Hollywood. 
Som det også engang skete fo r Paul 
Mazursky, der husker det hele så godt 
og betragter sig selv og sin tids ungdom 
med så stort overskud, at filmen om 
Larry Lapinsky bliver både blid og e l
skelig og generøs og v ittig  og varm.

Filmen er i m indet ægte nostalgisk. 
Der er intet modedyrkende i Mazurskys 
f i lm  om  d e  skæ ve  u n g d o m s å r, d e r  m o d 
ner Larry, som de også må have modnet 
Paul Mazursky, der selv begyndte på 
sa m m e  v is , ja , e n d d a  e n d te  i H o lly w o o d  
med debut i en lille  rolle i S tanley Ku- 
bricks »Fear and Desire«, og som man
ge år senere fik  problem er med at fo r
klare og klare succes’en »Bob &. Carol 
&. Ted &. A lice« fo r sig selv og derfor 
skabte den flossede og momentvis p ine

fu ld t præcise »Alex in W onderland« om 
en succesinstruktør i Hollywood. En film, 
der skulle ud, om det så blev mellem 
sidebenene, før Mazursky kunne fo rt
sætte med rækken af mesterværker: 
»Blume in Love«, »Harry and Tonto« og 
nu »Next Stop, Greenwich Village«.

Det er ikke m indst Mazurskys store 
talent, at han både evner at vælge de 
rette typer og siden at få dem til at 
spille, som var de fo r længst kommet 
over A ctors ’ S tudio-tidens narcissisme. 
Lenny Baker er ganske enkelt perfekt i 
rollen som Larry Lapinski, med uvars- 
lede skift mellem det let barnagtige og 
det overdrevent selvsikre, mellem de 
storagtige drømme og tvivlens tømmer- 
mænd. Lige så præcist, men mindre ind
gående beskrevet, er Ellen Greenes Sa
rah, Christopher Walkens Robert, Dori 
Brenners Connie, Antonio Fargas’ Bern
stein og Lois Smiths Anita. Skubbet ud 
i karikaturen, men behandlet med et 
overskud af kærlighed, er skildringen af 
den jødiske mor, som Shelley W inters 
med s it frod ig t kropslige ta lent gør til 
en blanding af et uhyre (værre end både 
Philip Roth’ske og Bruce Jay Friedman'- 
ske m oderskikkelser) og et e jegodt 
menneske, der er løbet grassat i sin
kærlighed til sønnen. Næsten uden re
plikker, men med en ryg der udtrykker 
fu ld t så meget som Mifunes sp ille r Mike 
Kellin faderrollen. Dækkende i alle nu
ancer, som i øvrigt alle film ens skue
spillere er det. Og som giver filmen en 
he lt selvfø lgelig au torite t og kontinuitet 
og stil. Det er en de jlig  film . Det var en 
skøn tid . Per Calum
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Family Plot
Lad os med det samme overstå den lille 
leg fo r de indviede. Hvor optræ der 
H itchcock selv? Han ses som skygge 
på en m atteret rude, hvor der står »Re- 
g istrar o f births and deaths«. Død, mord 
og anden voldsom uhygge er der ellers 
ikke rig tig noget af denne gang. Jo, en 
enkelt dør ved en bilulykke, men han 
var skurk, så det får os ikke til at gyse. 
Gysermesteren er i sin 53. film  præget 
af sine 76 år, om end han bærer dem 
med anstand. »Family Plot« er langsom, 
men fo rta lt med skødesløs charme. Han 
har v ille t hygge om os på sine gamle 
dage. Gentlem an-forbrydere og afslap
pet repetition af gamle temaer.

Det berømmelige transfer of gu ilt-prin
cip mærkes bag den pudsigt-usandsyn- 
lige intrige. Et ungt par driver lid t harm
løs småsvindel med sp iritistiske seancer. 
De får chancen for at tjene 10.000 do l
lars, hvis de kan finde en forsvunden 
arving til en kæmpeformue. Han blev 
bortadoptere t som barn.

Det er jo  et godt klassisk motiv. Find 
nogle spor, følg dem og løs gåden. Men 
sligt er ikke nok fo r H itchcock. Forfø l
gerne skal samtidig selv være forfulgte. 
Uskyldige pæne mennesker som mere 
eller mindre fr iv illig t roder sig ind i død
sensfarlige situationer. Jo mindre fr iv il
ligt, jo  større gys. Jo mere farlighed, jo 
større spænding. Der er ikke overvæ l
dende meget af nogen af delene. Det 
er nemlig nok så meget en komedie, 
hvilket hænger sammen med filmens op
bygning i to paralle l-historier. Vi ved 
meget tid lig t mere end filmens to par 
og kan derfor le ad dem. Vi kender fa
rerne bedre, end personerne gør, og 
det kan godt være uhyggeligt somme 
tider. Men det er betryggende, at pa
ra lle l-parre t -  storsvindleren og hans 
elskerinde, der gør i kidnapninger med 
diamanter som løsesum -  trods alt er 
gentlem an-forbrydere. Den slebne stor
svindler er -  naturligvis -  den forsvund
ne m illionær-arving. Parret tro r sig fo r
fu lg t af po litie t og går til modangreb.

Men hvem er skyldige, og hvem er 
uskyldige? Storsvindlerne er på en måde 
uskyldige, fo r så vid t som de kunne 
være blevet rige, hvis de havde holdt 
sig på måtten ju rid isk set. En slags 
transfer of gu ilt på grund af uvidenhed! 
Og u tro lig t uheldige sammentræf. De er 
de glatte society-mennesker, der nor
malt er helte hos H itchcock (f. eks. i 
»Fuglene«), De er fo r hovmodige til at 
regne med tilvæ relsens dunkle kræ fter 
og skæbnens lunefulde spil. Småsvind
ler-parret er et spe jlb illede af dem. De 
er impulsive, snuskede og vulgære -  
hun er skamløst sex-hungrende og taler 
m ed m ad i m u n d e n ! D e  e r » æ s te tis k
skyldige«, men ikke hovmodige.

Et andet H itchcock-tem a, hans kred
sen om præster og kirker (fork la ret med 
hans katolske skolegang), dukker også 
op. En biskop bortføres m idt under en 
gudstjeneste. Som en angel-saksisk kri

tiker p lausibe lt foreslår, er det nok den
ne kidnapning i kirken, der har været 
H itchcocks udgangspunkt fo r overhove
det at lave filmen. I den tilg rundliggende 
roman af V ic tor Canning skal der godt 
nok være en kidnapning af en biskop, 
men han er i civil og langt væk fra 
kirken.

Og så er der en påfaldende hø jtidelig 
fug leperspektiv-optagelse af vor unge 
efterforskers ankomst til samme kirke. 
H itchcock ynder i det hele taget det 
»metafysiske« fugleperspektiv. Her kan 
man for øvrigt indskyde, at Rohmer 
tilte r op ad kirketårnet til det høje, mens 
Bunuel t ilte r ned ad dem til den usle 
jord. H itchcock gør vist ingen af delene, 
men han kan altså godt lide det høje 
udsigtspunkt, hvorfra ting og mennesker 
kan beskues eller styres. Således bru
ger han fug leperspektiv på folkene, der 
lige har udbetalt løsesummen. »Not one 
goddamn mistake,« siger en af dem op
givende om kidnapperens optræden. 
Fugleperspektivet kan overfladisk be
grundes med, at kidnapperen lige er 
steget op med helikopter. Men hvorfor 
bruge sub jektivt kamera her? K idnappe
ren ser nemlig ikke ned. A ltså er det 
fru Fortunas e lle r Vorherres e ller H itch
cocks synspunkt -  de eneste, der kan 
fælde forbryderne. Et visuelt svar på 
det opgivende udbrud.

H itchcock og Ernst Lehman (første 
samarbejde siden »North by Northwest« 
-  »Menneskejagt«) har spundet de to 
para lle l-h istorier fræ kt og fantasifu ld t 
sammen. F. eks. i den første sammen
kædning, der visuelt er så m ystificeren
de, at man då rlig t får tid  til at tænke 
over det usandsynlige tilfæ lde: det unge 
par bremser hårdt op fo r en fodgænger, 
som kameraet i et klip springer over til 
og besynderligt giver sig til at følge. 
Det er storsvindlerens elskerinde på vej 
e fter en løsesum. Lige så fræ kt er det 
tilfæ ld ige sammentræf ved biskoppens 
bortførelse. Og det helt overdådige kup, 
da storsvindlerne og vi tror, at den

stræbsomme sp iritis t er gået væk fra 
deres hus. De åbner garagedøren, og 
til vor og forbrydernes bestyrtelse står 
hun tilfæ ld igv is  lige udenfor. Et skønt 
eksempel på det uforlignelige H itch- 
cock -touch. Et sug i maven og så h jer
testop, da det anmassende kvindemen
neske fre jd ig t vandrer lige ind i løvens 
hule.

Men nok så fo rnø je lig t er det at nikke 
genkendende til oplagte, om end matte 
gentagelser fra tid lige re  H itchcock-film . 
Efterforskeren, der sniger sig rundt på 
trappen i forbrydernes hus, minder 
stæ rkt om møllescenen i »Udenrigs
korrespondenten«. Den afsindige bilkør
sel er kalkeret af e fte r »Menneskejagt«; 
med den variation, at helten her har en 
dame med, som høneforvirret river og 
slider i hans slips (oh, Freudl). Uhyggen 
drejes over i komik.

Hele filmens lette anslag strider mod 
tanken om, at det skulle være H itch 
cocks »testamente« som foreslået i 
»Sight and Sound«. Det gæ lder også 
s lu tb illedet med heltindens konspirato
riske blinken til tilskueren. Hun har net
op i trance fundet diamanten i lysekro
nen og fået sin ven til at tro  på, at hun 
virke lig er synsk. Hendes blinkende de
menti opfattes af mange som instruk
tørens indrømmelse af, at det hele kun 
var en nonsens-leg. Det er delvis rig tigt. 
Men den kvikke tilskuer har bemærket 
en mulig forklaring. Da gentlem an-for
bryderen tid lige re  bar hende bedøvet 
op ad trappen, sagde han nemlig »Let’s 
go get the new diamond fo r our chan- 
delier«. Noget senere dem onstrerede 
damen sin evne til at foreg ive bevidst
løshed. Og så kan man tygge på den.

Hvis H itchcock med »Family Plot« har 
g jo rt sin sortie, er det sket med s tilfæ r
dig t lune, ikke egentlig med glans, som 
man helst v ille have haft. Filmen er et 
venstrehåndsarbejde med mindre dyb
sindighed, end denne anmeldelse måske 
har g ivet indtryk af.

Frederik G. Jungersen
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Robert Redford, Jack W arden, Jason Robards og Dustin Hoffman 
i scene fra  »A lle præ sidentens mænd«.

Alle præsidentens 
mænd
Alan Pakulas film atisering af W ashing
ton Post-journalisterne Bob W oodwards 
og Carl Bernsteins bog »All the Presi- 
dent’s Men« (om deres arbejde med at 
sammenkæde indbruddet i det dem okra
tiske partis kontorer i W atergate-bygnin- 
gen med Komiteen fo r genvalg af præ si
dent Nixon og -  senere -  med Det Hvide 
Hus selv og selve præsidentens person) 
indledes med et 'anslag’ : En skrivema
skine hamrer typer ud på læ rredet med 
en lyd som et maskingevær: Ikke ét der 
affyres i blinde, men ét der rettes om
hyggelig t ind efter hvert skud.

Pakula fortæ lle r dermed straks, hvad 
hans film  skal handle om: Ikke primært 
om W atergate, men om po litisk journa
listik. Eller, i lid t videre to lkn ing: Om 
oplysningsarbejde.

Det er næ rliggende bare at opleve og 
to lke film en i forho ld til den 'v irke lighed ’, 
som unægtelig giver den så meget af 
dens slagkraft: Dette, at alt det her fak
tisk er sket, at et hold am atørforbrydere 
var ved at forvandle USA til en d ik ta tur
stat. Men det g iver også mening at be
tragte filmen i Pakulas egen kunstneri
ske sammenhæng, fo r han er det værd 
som instruktør, og der er virke lig en på
fa ldende tem atisk lin ie i de seneste tre 
film , han har lavet »Klute«, »The Paral- 
lax View« (som jeg desværre ikke husker 
så godt som jeg gerne ville, og som jeg 
ikke har haft mulighed fo r at gense) og 
nu endelig »All The President’s Men«: 
De handler alle tre om op lysn ingsarbej
de. Og det som det gæ lder om at oplyse 
er i alle tre  film  sammensværgelser e ller 
forbrydelser af en sådan forgrening, at 
en vis paranoia g riber film ene og deres 
helte -  og deres tilskuere. I »Klute« 
dre je r det sig om en række perverterede 
seksualdrab. I »The Parallax View« om 
po litiske mord -  en amorf organisation 
sælger ikke bare mordene, men også de 
syndebukke der er brug fo r bagefter (a 
la Lee Harvey Oswald og Jack Ruby). I 
»The Parallax View« arbejder Pakula 
allerede med journalisten som detektiv. 
Men sam tidig med at han lø fter krim ina
liteten fra halvmørket op til Det Hvide 
Hus i »All The President’s Men«, lø fter 
han også det de tektiviske journa lis ta r
bejde op på et hø jprofessionelt niveau, 
hvor det lykkes (hvad det jo  v itte rlig t 
g jorde). I forho ld  til den tid lige re  film  
om pressen versus den po litiske krim ina
lite t er der på begge sider sket en vo ld 
som  e s k a la t io n , o g  p a ra d o k s a lt  n o k  fø re r
denne eskalation t il en ny optim ism e: 
Den tragiske journa lis t er ersta tte t af det 
heroiske og trium ferende journalistpar. 
Og, som efterteksterne t il »All The Pre
sident’s Men« jo  fo rtæ lle r os: Forbry
derne er afsløret, fanget og dømt. Med 
den ene famøse undtagelse, præ siden
ten selv, som nok er afsløret, og på sin 
vis vel også fanget så e ffek tiv t og livs

varigt som tænkes kan, men som slap 
fo r dommen, fo r den form elle straf.

Nu kunne Pakula jo  ikke godt lade f i l 
men slutte anderledes end virke lighe
den, men der er meget der tyder på, at 
denne optim isme -  denne tvang til op ti
misme -  har inspireret ham. Vi slipper 
fo r Amerika-pessim ismens klicheer (som 
jeg husker »The Parallax View« som ikke 
ganske fri for), og får måske til gengæld 
optim ismens? Det er der i hvert fald no
gen som har ment.

Den mest næ rliggende indvending 
mod filmen er vel nok, at den 'hero ise
rer' journalisterne, journalistikken. Og 
på længere sigt: Pressefriheden i USA, 
forfatningen, systemet. Så er det man 
må sige: Ja, men hvis ikke her, hvornår 
så? Hvis man ikke skal bruge netop 
denne historie til at hylde den frie  jo u r
nalistik, hvilken historie skal man så 
bruge til det?

Amerika-hadere vil form odentlig  hade 
filmen. Hvis de ved nogetsomhelst om 
nogetsomhelst vil de også være i stand 
t il at sætte et spørgsmålstegn ved 'op 
klaringen’ af W atergate-sagen. Var det 
egentlig ikke CIA og /e lle r FBI der lod 
de afgørende oplysninger 'sive', fo rd i de 
var træ tte af den emsige og notorisk 
'stæ rke' præ sident Nixon, som var be
gyndt at blande sig ganske dyg tig t i de
res interne affærer? Kunne man ikke 
lige så godt have fæ ldet 'pæne' præsi
denter som Kennedy, på tilsvarende fo r
fatn ingsstrid ige handlinger? Selv i USA 
er man begyndt at betragte Nixon som 
en syndebuk, krim inel og tåbelig, men 
til syvende og sidst: en syndebuk. Der 
leges en del med navnet Howard Hughes 
som  de n  r ig t ig e  to p s k u rk  i W a te rg a te -
sagen.

Hertil er at sige, at selv om W oodward- 
Bernsteins arbejde måske ikke førte til 
den fulde opklaring, så førte det i hvert 
fald til en opklaring, og den ene opkla
ring førte til en øget respekt fo r fo rfa t
ningen og til en øget respekt fo r det frie  
ord og dets nødvendighed, som i sig selv 
er væ rdifulde og retfæ rdiggør en vis

’presseheroisering’. Filmen vil jo  åben
bart være fo lke lig , den vil ud med sit 
budskab til mange, og må allerede af 
den grund give afkald på visse nuancer. 
Heriblandt de fleste af de menneskelige 
i forb indelse med journalisterne: De 
frem stilles som ambitiøse, som et par 
karrierebetonede individualister, der har 
det held at kunne arbejde godt sammen. 
Man får en fornemmelse af, at de af og 
til må benytte metoder, som moralsk f ly t
te r dem ganske tæ t ind på livet af den 
m entalitet de er i færd med at afsløre. 
Bedst synes jeg dette lykkes i de helt 
torturagtige forhør af den sjæ le lig t ned
brudte kassererske fra genvalgskom ite
en, og i forho ldet til 'Deep Throat’, hvis 
m otiver til de centra le oplysninger og 
gode råd får lov at henligge i lige så 
megen skygge som hans ansigt i det un
derjord iske garage-anlæg. Er han en 
hævner med et meget privat motiv? Idea
listisk e ller personlig t fri af det edder
koppespind han kender så godt virker 
han ikke. Og med en hilsen tilbage til 
»Klute« giver Pakula ham (i mine øjne 
og navnlig ører) nogle over- og under
toner af næsten seksuel karakter, en per
vertere t og privat ekstase ved det tilb a 
gevendende råd: Follow the money!

Ønsker man at kritisere filmen for den 
presseromantik, den trods alt rummer, og 
fo r den individuelle respekt den skaber 
om ’W oodste in ’ (kan det passe at de 
aldrig fa ld t tilbage på kollegers hjælp 
e ller på båndoptagere under telefonsam 
talerne?), så må man retfæ rdigvis gøre 
et forsøg på at forestille  sig, hvor meget 
'værre' filmen kunne være blevet på net
op disse punkter. Med to meget charis- 
m a tis k e  s k u e s p ille re  t i l  h e lte ro lle rn e , og
den ene af dem oven i købet som filmens 
producent. Med en snart lang trad ition 
fo r at både presseromantik og charme
rende teamwork (»Sidste stik«-trad itio - 
nen) giver kasse.

På den baggrund er det v irke lig impo
nerende, at Pakula (med Redford bag 
sin skulder), har form ået at dæmpe både 
Redford foran kameraet og Hoffman ved
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hans side ned, til de v itte rlig t fungerer 
som et par dagligdags, dygtige, profes
sionelle unge amerikanske journalister 
fra 1973. Troværdigheden breder sig til 
store dele af redaktionslokalet, og s top
per i mine øjne først på højere redaktio
nelt plan, hvor dialogen bliver lovlig t 
kugle le jeg la t: »Gå hjem og dyp je r selv 
i et varmt bad et kvarter -  og gå så ud 
og kæmp videre med den historie«.

Hvad angår trovæ rdigheden blandt de 
småfolk i udkanten af genvalgskomiteen 
vi møder i filmen er den konsistent høj. 
Det er først og fremmest her paranoiaen 
breder sig, den skræk for den store sam
mensværgelse, som til slut også griber 
’W oodste in ’, som fø ler sig true t på livet, 
utvivlsom t med god grund, skønt det er 
fa rlig t at anslå den form for 'spæ nding’ 
så kort før filmen er slut. (»Nu slår han 
ham ned!« sagde en dame bag mig, da 
W oodward mødte Deep Throat fo r sidste 
gang!).

Som instruktør har Pakula ve! nok væ
ret bundet af 'v irkeligheden', af kravet 
om en realistisk presseskildring, de 
mange udspørgende samtaler, som må 
være denne films grundmateriale -  og 
som han varierer med utrolig opfindsom 
hed. Men midt i alt det faktue lt afvik
lende (og alt andet end kedsommelige) 
får han plads til nogle billeder og b illed 
forløb, som intensiverer det bundne stof, 
sæ tter det i re lie f og kommenterer det 
rent visuelt. I lange kamerabevægelser 
fra byens tage fø lger han ’W oodsteins’ 
lille  vogn nede i de mørke gader, nede i 
regeringsbyens labyrint, ind mod dens 
mørkelagte midte. Og kameraet bliver til 
en usynlig iagttager, en overvåger, en 
trussel, skønt bilen netop er ved at fo r
svinde for det -  e ller netop derfor?

Spille t mellem lys og mørke er demon
strativt og hårdt mod øjnene. Mørket i 
garagekælderen, i ’W oodsteins’ vogn, i 
le jligheder og forstadsvillaer hvor Wa- 
tergates første ofre sidder i tusmørke 
og slikker deres sår og undrer sig over, 
hvad der gik ga lt og hvorfor. Mørket i 
et hotelværelse, hvor solen brænder ude 
på altanen, men hvor en mand der fo r
agter sig selv for sine ’dirty tricks ' (Se- 
gretti, filmens bedste skitse af W ater- 
gates mentale klima) instinktivt søger 
beskyttelse -  fo r journalisterne og for 
sit eget spejlb illede.

Lyset i denne film , der handler om at 
oplyse, er neonrørene i lo fterne i W ash
ington Posts kontorer. Det er ikke noget 
behageligt lys, ikke um iddelbart be fri
ende; det er kun på anden hånd, så at 
sige, at det forskønner dem der arbejder 
i det. Forskønner dem, og forhæ rder 
dem.

Som en slags pendant til skrivemaski
nens første geværagtige 'anslag' slu tter 
filmen med et smukt dobbe ltb illede fra 
avisens redaktion. Det er februar 1973, 
og der er stadig halvandet år til Nixons 
tv a n g s re s ig n a t io n . F a k tis k  e r  N ix o n  lig e  
netop blevet sværget ind til sin anden 
fireårsperiode som præsident, og det er 
det vi ser på en TV-skærm i billedets

forgrund. Ceremonien ledsages af fes t
lig kanonade. Men bag TV-apparatet, i 
b illedets anden side, trukket d iskret t i l 
bage, arbejder ’W oodste in ’ h idsig t på 
deres skrivemaskiner. W ashingtons ka
noner overdøver stadig W ashington 
Posts. Men idet filmen endelig opererer 
med hele den dramatiske ironi, som den 
på en måde har gemt til nu, sender den 
os ud i mørket med den glade viden om, 
at skrivemaskinerne skulle blive de stær
keste.

»All The President’s Men« er en stor 
og klar hyldest til det selvjusterende, 
selvkorrigerende samfundssystem, som 
kalder sig demokratiet. Netop ford i den 
har trav lt med at hylde er den måske 
ikke selv særlig justerende eller korrige
rende. Men skulle der ikke i det ameri
kanske tohundredeår være plads til en 
film, der erklærer forfatningen sin tillid?  
Mens den vel at mærke lader Nixon få 
det sidste ord med den edsaflæggelse, 
hvor han hø jtide lig t sværger at v ille ho l
de netop den forfatn ing?

Det er i hvert fald d ia lektisk nok til 
mig.

Anders Bodelsen

Hollywood,
Hollywood
Det er let nok, som nogle kritikere da 
også har g jo rt det, at kritisere Gene 
Kellys kompilation »That’s Entertain- 
ment Part II« fo r at være for ringe. Fordi 
den udelader meget af, hvad musical
genrens elskere betragter som nødven
digt, e ller ford i den ikke bringer nok 
kuriøse indslag eller b lot fo rd i den brin 
ger fo r mange ligegyld ige indslag. Og 
det er fristende at sige, at Gene Kelly 
da i hvert fald burde vide besked. Men 
hvilken tørstende mand brokker sig over 
at få serveret lunkent vand i stedet for 
intet? Jeg holder fo r meget af m usical
genren til at kunne nedgøre filmen. Men, 
okay, »That’s Entertainment Part II« kun
ne være bedre. De forbindende kom
mentarer kunne være i hvert fald mindre

Fred Asta ire og Gene Kelly i 
»That’s Entertainm ent Part II«.

intetsigende, og adskillige klip kunne, 
også ud fra  en tils træ bt ob jektiv be
tragtning, m ageligt være ersta tte t med 
andre og bedre klip. Der er nok at tage 
af. Og det kan ikke være beskeden
hed, der har afhold t Gene Kelly fra at 
medtage f. eks. hans og Vera-Ellens 
»Slaughter On Tenth Avenue«-nummer 
(fra den e ller ligegyld ige »Deep in My 
Heart«) e ller Kellys eget solo-nummer 
»The Hat My Father W ore on St. Pa- 
tr ic k ’s Day« (danset og sunget i den 
mindre gode Busby Berkeley-film  »Take 
Me Out to the Ball Game«), Der er også 
af og til lovlig megen smart effekt i 
sammenstillingen af en række super
korte klip med tem atisk fæ llespræg 
(ovenikøbet fra ikke-musicals), og i 
hvert fald den i Danmark viste kopi af 
filmen er i adskillige sekvenser fo r grim 
i farverne, fo r sjusket kopieret. A lligevel 
e jer filmen, i hvert fald fo r mig, a lt fo r 
mange kvaliteter til at kunne affærdiges.

Der er det helt elementære glæ des
gys over atter at opleve Gene Kelly og 
Fred Astaire sammen på en scene. Og 
nok er de blevet gamle, og nok mang
ler der ungdommelig v ita lite t, men den 
kropslige elegance er der stadig, selv 
når koreografien af indlysende årsager 
er indskrænket til nogle få og elemen
tære dansetrin. Og der er s jæ ldent sete 
klip i film en: Gene Kellys storslåede 
koreografi og dans med tegnede figurer 
og på tegnede baggrunde i »Sinbad the 
Sailor«-afsnittet fra »Invitation to the 
Dance«; e ller en ung A rthur Freed (10 
år før han blev musical-genrens bedste 
producer), der synger sin egen »Wed- 
ding of the Painted Doli« (fra »The 
Broadway Melody«); e ller at få lov til at 
(gen)opleve Judy Garland -  alene i 
»Zing W ent the Strings of My Heart« 
(fra »Listen, Darling«) e lle r sammen 
med Astaire i tite lnum m eret fra »Easter 
Parade« eller sammen med Gene Kelly 
i »Be a Clown« (fra M innellis »The Pi
rate«); e ller at se den skønne Gwen 
Verdon i »Can-Can«-nummeret i »The 
Merry W idow« (1952-versionen, Lana 
Turners inferiøre forsøg på at klare sig 
uden sweater); e ller ...

Der er ingen grund til at fortsæ tte op
remsningen. De nævnte eksem pler skal 
b lo t tjene til at illustrere, at Gene Kelly 
har fået mange fo r genren karakteris ti
ske eksempler med i antologien. Både 
i den forstand, at der er m edtaget klip 
fra film , der -  uanset deres kvalitet e ller 
mangel på samme -  har stået som solid 
underholdning fo r mange, og klip, der 
dem onstrerer genren, når den nåede 
længst i dristig udvidelse af genrens 
muligheder, og når der skabtes ene
stående, følelsesmæssigt intense ø je
blikke, hvor følelsen netop kun kunne 
forløses via sang og dans.

En e ller anden har engang sagt, at 
det er enhver vins p lig t at være rød. 
»That’s Entertainment Part II« siger, at 
det er enhver underholdningsfilm s p lig t 
at være underholdende.

Per Calum



Gaden uden nåde
»Et socia lt og psykologisk drama med 
intens m iljøbeskrivelse og masser af 
action -  kan det virke lig ikke finde vej 
til danske biografer?« skrev Ebbe Iver
sen i Kos. 127 om Martin Scorseses 
»Mean Streets«. Jo, film en har nu fundet 
vej til Danmark. Efter at den i første om
gang var blevet rejected  af W arner-Con- 
stantin, har Nordisk Film nu taget den 
hjem, og hurra fo r det.

»Mean Streets« er Scorseses tredie 
spille film . Den første, »W ho’s that 
Knocking at my Door«, kender vi ikke 
noget til, og vi har vist he ller ikke grund 
til at savne den. Den anden var »Boxcar 
Bertha«, som var mere sympatisk end 
god, og som end ikke den danske tite l, 
»Togrøverne fra Arizona«, kunne redde i 
land kom m ercielt. Med »Alice bor her 
ikke mere« og »Taxi Driver« er Scorsese 
rykket frem i fronten blandt dagens ame
rikanske film instruktører.

»Mean Streets« ligner ikke nogen an
den amerikansk film  fra disse år. Folk,

der har skrevet ud førlig t om den, under
streger, at det er en selvbiografisk film . 
Det kan gerne være, selv om det er tv iv l
somt om Scorsese har en fo rtid  som ma- 
fioso-stik-i-rend-dreng. M iljøet er i alle 
tilfæ lde hans eget, L ittle  Ita ly i New 
Yorks East Side, og det man mener med
»selvbiografisk«, er nok filmens utrolige
m iljø s ik k e rh e d  o g  n æ s te n  fo ru ro lig e n d e  
p ræ g  a f d o k u m e n ta r is m e .

»Mean Streets« handler om nogle un
ge fyre, anden-generations italienere, 
der dasker rundt i deres eget småkrimi- 
nelle miljø. De er nogle fandens karle i 
egen indbildning, men målt med den

Mafia-standard vi kender fra  »God- 
father« og andre film  af samme skuffe, 
er de bare underskovens skravl og s ja
kaler. De tjener til dagen og vejen ved 
at køre m /m bers-lotterier, ved at låne 
hinanden penge til ågerrenter og ved at 
fuppe pæne, troskyld ige drenge, der skal 
ud og prøve det v ilde natte liv i New 
Yorks suspekte kvarterer. Deres ørkes- 
løse tilvæ relse henleves på dunkle barer 
og i snuskede b illa rd-haller, hvor de med 
store ord og malende fagter »fører fo r
retninger« med hinanden. Og alt imens 
drømmer de om at finde vej op ad s ti
gen, enten ved egen fortjeneste e ller 
ved hjæ lp af diverse onkler og gudfædre.

M iljøet er dybest set stokkonservativt. 
Hakkeordenen er urokkelig. Fam ilie-re
la tioner er af kapital betydning. Den kri
m inelle udbytning af underhundene er 
acceptere t af alle parter og føles som 
en naturlig samfundsorden. Kato lices- 
men og visheden om den sikre fo rta 
belse er den åndelige overbygning i sy
stemet. De er alle syndere, og kirkens 
syndsforladelse er kun en stakket frist.

En scene fra  M artin Scorseses 
film  om ita lienske smågangstere 
i New York, »Gaden uden nåde«.

Charlie er den pæne dreng i den flok, 
vi lærer at kende. Han har de rette fo r
bindelser, og han har en chance for at 
komme opad i hierakiet. Men han har 
knyttet sig følelsesmæssigt og moralsk 
til et par uheldige eksistenser, den util- 
passede og selvdestruktive Johnny Boy 
og hans ep ileptiske kusine Teresa. Char- 
lies onkel vil godt promovere ham, men 
det er underforstået, at han afbryder sin 
forb indelse med Johnny Boy og Teresa.

Det kan Charlie ikke, og da Johnny Boy 
bringer sig mere og mere i knibe i fo r
bindelse med en gæld, prøver Charlie at 
hjælpe ham, hvad der b liver fa ta lt for 
ham.

Charlie og Johnny Boy er filmens to 
modpoler. Den fornuftige Charlie sidder 
i sit miljø til op til halsen, og han elsker 
det fo r hvad det er. Han hører hjemme 
i denne verden af sam funds-accepteret 
krim inalitet, og han håber konstant, at 
han kan nå sin drømmeplads i systemets 
øverste lag, hvis han bare fø lger de æ ld
gamle spille reg ler. Men Charlie er sig 
også sin skyld og fortabelse bevidst, og 
hans dybeste bekymring i tilvæ relsen er, 
at han ikke kan finde den rette måde at 
udsone sin skyld på. Han drages fysisk 
mod ild som en anden natsværmer, og 
han ved, at han, den dag han endelig 
tør gå helt ind i ilden, også kan lutre 
sin synd.

Johnny Boy har ingen metafysiske spe
kulationer. Han lever fra hånden og i 
munden, helt ansvarsløst og irrationelt, 
sp ille r sine penge op og skylder væk til 
alle sider. Han er den evige oprører, der 
hverken kan e ller vil tilpasse sig nogen 
form for system, og på det plan frem står 
han som filmens helt, selv om han sam
tid ig  er skyld i alle de fortræ deligheder, 
der vælter ned over Charlie. Han er ufor
udsigelig, letfæ rdig, løgnagtig og styrer 
med lukkede øjne og blind uforstand 
lige durk ned i skidtet.

Robert De Niro sp ille r Johnny Boy 
med en fabelagtig detaljerigdom  og lu
rende galskab i figuren. Hans præstation 
er et virtuosnummer af den slags, der 
gør en skuespiller til stjerne fra den ene 
dag til den anden, og på baggrund af 
senere film  virker hans Johnny Boy da 
også som en bekræ ftelse på hans ret 
enestående stilling  i amerikansk film  af 
i dag. Overfor ham er Harvey Keite l ned
dæmpet indtil det underspillede, men 
netop med den grundtone af då rlig t t i l
sløret desperation, der gør Charlie så 
rig tig i filmens sammenhæng og så fo r
kert i moralsk henseende.

Selv med film  som »Alice . . .«  og »Taxi 
Driver« som målestok er »Mean Streets« 
en trium f for Martin Scorsese, måske 
hans mest virtuose og konsekvent gen
nemførte og lydefri film . Man griber sig 
ustandselig i et vurdere filmen som en 
dokumentarisk reportage, en Wiseman- 
e ller Leacock-udflugt til et sært og fo r
krampet miljø. Dialogen er fantastisk tæt 
og buldrer afsted i Smalltalk og overlap
pende rep likker på en måde, der kun 
kunne være improviseret, hvis man ikke 
vidste bedre. Kent W akefords kamera er 
ofte håndholdt og reg istrerer handling 
og miljø i meget lange indstillinger, der 
igen understreger film ens uartific ie lle  
karakter. Lydsiden er overlæsset med 
incidentalm usik fra  jukebokse og ra
dioer.

»Mean Streets« er ikke nogen umid
de lbart nem og kom m ercielt udfarende 
film , men den er et s tort kunstværk, der 
fo rtjener succes. Ib Lindberg
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Kort
sagt
Filmene set af:
Per Calum (P.C.)
Jørgen Oldenburg (J.O.) 
Peter Schepelern (P.S.) 
Poul Malmkjær (P.M.)

BRØLENDE KÆMPER
Instruktør: JONATHAN KAPLAN

En lastb ilchauffø r nægter at køre med 
smuglergods, hvorefter han chikaneres 
og tæves af andre chauffører, der beta
les af chefen fo r en fragtcentral. Lidt 
våbenfæ rdighed (lært i Vietnam) gør 
dog den stædige chauffør til vinder, men 
det koster dyrt. Filmen er nøjagtig så 
prim itiv og effektiv, som denne type 
selvtæ gtsfilm  alm indeligvis er -  prim itiv 
ford i problem atikken aldrig nuanceres, 
e ffektiv ford i film en aldrig lader os være 
i tvivl om den uretfæ rdighed, der begås 
mod den ensomme chauffør. Jonathan 
Kaplans iscenesættelse er anonymt 
funktionel, som også Jan-M ichael V in
cents præ station i hovedrollen er det. 
(W hite Line Fever -  USA 1975). P.C.

DØDS RACE 2000
Instruktør: PAUL BARTEL

»Death Race 2000« handler om den frem 
tid ige, årlige dødskørsel fra kyst til kyst 
imellem fem udvalgte hold. H istorien (af 
Ib M elchior) er rig t forsynet med tegne
serieagtig patos, og Robert Thoms og 
Charles G riffiths manuskript har ganske 
v ittige, uhyrlig t morbide indfald. Paul 
Barteis instruktion er heller ikke b lo tte t 
fo r selvironisk camp, men når filmen a lli
gevel fo r det meste er fo r ubehjælpsom 
og tåbelig til at man fo r alvor kan more 
sig, fornemmes det især, som om det er 
producenten, Roger Cormans noksom
bekendte påholdenhed, der er fo rk la rin 
gen. Talenterne bag filmen har ikke fået 
penge nok til at lave tingene, som de 
burde være. Blandt de medvirkende gør 
S y lv e s te r  S ta llo n e  s ig  b e m æ rk e t m ed  en
stilrigtig og overdådigt fantasifuld præ
s ta t io n  som  h e lte n s  r iv a l, en a fs in d ig  
dødskører med det fo rtræ ffe lige  navn 
Machine Gun Joe Viterbo. (Death Race 
2000 -  USA 1975). J.O.

EN MAND SØGER HÆVN
Instruktør: ROBERT ENRICO

Robert Enrico, af hvem vi herhjemme 
tid lige re  har set »La belle vie«, »Vove
halsene«, »Ho!« og »Romsmuglerne« fo r
tæ ller i »En mand søger hævn« en ma
kaber historie om hvorledes den fred 
sommelige læge (Philippe Noiret) tager 
hævn over den gruppe SS’ere, der i 
sommeren 1944 udrydder beboerne i en 
lille  fransk landsby (å la O radour-sur- 
Glane) inklusive lægens hustru (Romy 
Schneider) og datter. Lægen er natur
ligvis fra starten pacifis tisk humanist, 
men således provokeret finder han sit 
gamle gevær frem (jf. o rig ina ltitlen) og 
udrydder ene mand hele den afskyelige 
horde, der er isoleret på et m iddela lder
slot, hvis smutveje og hemmelige gange 
han kender. Indimellem hengiver han 
sig, ø jensynligt nærmest fo r at retfæ r
diggøre og fyre op under sin hævntørst, 
til fade flash-back-genkaldelser af den 
tabte soft focus-lykke med kone og 
barn. Noiret og Schneider er jo  gode 
skuespillere, og filmen rummer megen 
spændende action, men det er svært at 
se nogen mening i den masochistiske 
svælgen i udpenslingen af vold og hævn, 
som ikke synes at have andet formål 
end at føre et -  tem m eligt overflød ig t -  
bevis for, at tyskerne var nogle dumme 
svin. (Le vieux fusil -  Frankrig 1975).

P.S.

FREDAG OG 
ROBINSON CRUSOE
Instruktør: JACK GOLD

En ny version af Defoes historie, hvor 
herre/slave-forho ldet b liver byttet om. 
Robinson anskues som en skabagtig, 
selvoptagen og neurotisk europæer, 
symbol på den im peria listiske hvide 
mand, og han stilles over fo r Fredag, 
den umiddelbare, sunde rousseau’ske 
vildmand. Deres fæ lles historie bliver 
ikke historien om den prim itive mands 
civilisering, men om den dekadente 
vestlige verdens overgreb mod den tre 
die verden. Peter O ’Toole har fået sig 
en ønskerolle som denne Robinson. Han 
kan levere alt hvad rollen kræver af 
skabagtighed og mere til. Han krukker 
sig uhæmmet igennem de lange og ord
rige monologer. Richard Roundtree er 
udmærket som Fredag, der b liver træ t 
af at være slave og med tiden tilegner 
sig sin herres kapitalistiske udbytnings
system og vender det imod ham. Filmen 
er ikke uinteressant at følge, men mang
ler i fo r høj grad egentlige film iske 
egenskaber. (Man Friday -  England 
1975). P.S.

GANGSTERENS LÆRLING
E S B E N  H Ø J L U N D  C A R L S E N

Efter manuskript af Lars Leergaard (der
også skulle have instrueret) berettes en 
sært metafysisk historie spundet over 
motivet om troldmandens lærling. En 
ung mand (D ick Kaysø) fanges ind af

et fa rlig t m iljø og lærer at begå sig 
blandt smågangstere og lid t større fisk, 
men da han tro r sig rede til at tage 
kampen op med storgangsteren (Peter 
Steen), kommer han til kort, og han går 
mentalt i opløsning. Filmen går også, 
to ta lt, i opløsning. M anuskriptet er en 
mærkværdig blandnig af meget kontante 
begivenheder og indre følelsespres, 
men det lykkes ikke fo r instruktøren at 
få styr på blandingen, men Dick Kaysø 
er et godt nyt ta lent i dansk film . (Dan
mark 1976). P.C.

KASSEN STEMMER
Instruktør: EBBE LANGBERG

På en idé af tegneren Aagaard og et 
om hyggeligt konstrueret manuskript, rigt 
på de ta lje r i intrigen, af det ny par nr. 7 
i dansk film , Balling &  Bahs, har Ebbe 
Langberg haft held til at vende tilbage 
til dansk film  uden at møde et eneste 
levende menneske. Folkekomediens fje r
ne figu rer dukker op fra glemslen og vi
ser deres omkringfarende, livløse skabe
loner og profiler, som vi kender dem så 
godt fra »Klods Hans« til »En V2 humør
time«. Det er næsten vemodigt. Intrigen 
beskriver en »de små og kloge narrer 
de store og mindre kloge, der tro r de er 
så kloge«-historie, henlagt t il et he ld ig
vis ubestem m eligt provinsmiljø, be folke t 
af så ubestemmelige mennesker, at end 
ikke en PR-hektisk journa lis t kan hale 
en ærekrænkelse hjem på det, men en 
række skuespillere lægger krop og røst 
til kom ediefigurerne, mest ihæ rdigt: Jess 
Ingerslev, Elin Reimer og Buster Larsen. 
Instruktionen er fuld af ærbødighed 
overfor intrigens puslespil, og hver brik 
lægges pænt og kedeligt på plads i 
adækvate, men egentlig uinteressante 
vinkler og m iljøer, der aldrig når videre 
end det b lo t og bart m anuskrip tbefor
drende. Samfundssynet ligner engage
ment, men er distanceblæ nding for 
overskrift-læ sere. (Danmark 1976). P.M.

MANDEN DER HOLDT OP 
MED AT RYGE
Instruktør: TAGE DANIELSSON

En ung mand, Dante A ligh ie ri (Gosta 
Ekman), søn af pølsefabrikant A ligh ieri, 
der røg sig ih jel, skal ifø lge faderens 
testamente i løbet af 14 dage holde op 
med at ryge og derpå afstå fra  det i. et 
år fo r at arve firmaet, værdi 17 miil. kr. 
Nu er Dante uheldigvis nærmest »trø- 
ste«-ryger, så bevogtet og overvåget af 
de tektiver drager han til Paris fo r at 
holde lasternes sum konstant. Her mø
der han sin Beatrice (G rynet M olvig), 
der er stewardesse, og han kommer til 
Korsikas purgatorium, han endelig finder 
Paradiset sammen med Beatrice. Sam
men g å r d e  en  m is s io n e re n d e  frem tid
imøde som ikke-rygere. Hele farce-fab
len  e r  fo r ta l t  g e n n e m  en ræ kke  h u r t ig e  
e p is o d e r , d e r  b in d e s  sam m e n  a f P e r 
Å h lin s  te g n e f i lm a fs n it  (d e t v a r  Å h lin  m ed 
b l. a. »I h o v e d e t p å  en  g a m m e l d re n g « ),
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men som i de fleste tilfæ lde, når der er 
tale om »kapite l«-opdelte film , træ ttes 
man en smule i længden. Ellers kom
menterer filmen lystig t en stribe m oder
ne fænomener, og Gosta Ekman i t ite l
rollen bekræ fter sin stilling som Nor
dens mest a ls id ig t begavede skuespil
ler, en præcis »time’r«. For Tage Da- 
nielsson (der altså her er uden Hasse 
A lfredson) er film en som helhed en be
kræ ftelse af endnu en heldig side af 
dette mangesidede talent. Han kan også 
iscenesætte film . Hvad mangler nu? 
(Mannen som slutade roka -  Sverige 
1972). P.M.

SPØGELSESTOGET
Instruktør: BENT CHRISTENSEN 
Bent Christensens senere film , »Okto
berdage« om jødetransporterne og lyst
sp ille t »Hovedjægerne«, har været ret 
så forfæ rdelige. I sin nyeste film  har 
han fo rnu ftig t nok genoptaget samar
be jdet med Leif Panduro, der var med 
på de vellykkede komedier fra 60’erne: 
»Harry og kammertjeneren«, »Støvsu
gerbanden« og »Naboerne«. Men det 
har desværre ikke hjulpet. Resultatet 
er et nyt bevis på, at Bent Christensen 
ikke mere kan lave film . Udgangspunk
te t er et tem m elig mølædt engelsk tea
terstykke, »The Ghost Train«, som eng
lænderne selv har film a tisere t et par 
gange. Den forvrøvlede handling er b le
vet henlagt til Danmark og man har 
tydeligvis g jo rt sig umage for at skabe 
et stem ningsfuldt stationsm iljø ; men det 
hele er blevet en ørkenvandring uden 
forsonende momenter. Intrigen er for 
meningsløs til at dens afvikling kan 
medføre spænding og skuespillerne (in 
klusive Dirch Passer) kan intet få ud af 
de tåbelige ro ller og uvittige replikker. 
En ren ynk. (Danmark 1976). P.S.

TRIO INFERNAL
Instruktør: FRANCIS GIROD 
Debutanten Francis G irod fo rtæ lle r lidt 
langtrukkent men med betydelig s tilfo r
nemmelse og elegance en gyselig de
kadent Grand G uigno l-h istorie  om hvor
ledes en smart sagfører (M ichel P icco li) 
i tiden efte r Første Verdenskrig sammen 
med sine tyske elskerinder, der er sø
stre (Romy Schneider, Mascha Gomska), 
danner et velfungerende forbryder- og 
svindler-trium virat, som specia liserer sig 
i at tegne livsforsikringer fo r personer, 
som de siden myrder. I en særlig ud
penslet scene skildres mordet på et 
frastødende ågerkarle-æ gtepar, som si
den lægges i hver sit badekar med syre 
og gradvis opløses, ind til de tre ved 
n a t te t id  kan h æ ld e  d e n  s lim e d e  væ ske  
i et dybt hul i haven. Senere kom plice
res intrigen af en fjerde person, en tu 
b e rk u lø s  fo ræ ld re lø s  pige, som  ska l bru
ges i en ny infernalsk plan. Det er a lt
sammen meget amoralsk og kynisk og 
melodramatisk, men ikke rig tig t under
holdende nok trods alle anstrengelser
ne. (Le Trio Infernal -  F rankrig /lta lien / 
Vesttyskland -  1974). P.S.

Gibbsville
G ibbsville er navnet på en amerikansk 
lilleby udtænkt af John O ’Hara (1905-70) 
og befolket med imaginære personer 
(men skrevet med inspiration i O ’Haras 
egen fødeby, Pottsville). I lillebyen lever 
den bedrestillede del af borgerskabet 
deres ulastelige offen tlige liv. Hjemme 
er det anderledes, og O ’Hara yndede 
med en vis frydefu ld ondskab at lade 
facaden krakelere, både i romaner om 
andre loka lite ter end G ibbsville  og i fo r
tæ llingerne »The D octo r’s Son«, der lig 
ger til grund fo r Frank G ilroys rare TV- 
film  »Gibbsville« (oprindelig sendt i 
amerikansk TV under titlen  »The Turning 
Point of Jim Malloy«),

Jim Malloy er »the doc to r’s son«, og 
det er gennem ham, at lillebyen og dens 
standspersoner betragtes. Jim Malloy er 
født på den rig tige side af de famøse 
’railroad tracks’, og det er fortrinsvis 
livet på den rig tige side, som filmen 
med en nysgerrig humor betragter.

Der fortæ lles rapt. Om Jim Malloy, 
der er blevet smidt ud fra Yale Univer- 
sity og som allerede i toge t hjem laver 
skandale. Om det dårlige forho ld m el
lem faderen og den fortab te søn, om 
sønnens lilleby-kæ rlighed, der svigter 
ham af standsmæssige årsager, om fa
derens m id lertid ige afløser (Doktor M al
loy har overanstrengt sig), der hurtigt 
etablerer et forho ld til en af byens g ifte  
fruer (mor til pigen, der svig ter Jim M al
loy), og om Jim Malloys ansættelse på 
den lokale avis (som alt-m ulig t-undta- 
g e n -s k r iv e n d e  m e d a rb e jd e r)  o g  d e t e f 
terfø lgende møde med bladets s tjerne
rapporter, der er blevet tvunget til at 
fo r la d e  s it  jo b  i s to rb y e n  p å  g ru n d  a f 
druk. Og om hvordan Jim Malloy en 
skønne dag, da en af byens spidser har 
begået selvmord og stjernereporteren 
som sædvanlig er sovset til og ude af 
stand t il at skrive, b liver den, der skri
ver historien og vinder goodw ill hos

fam ilie og redaktør. Til s lut står Jim 
Malloy atter på jernbanestationen. Nu 
fo r at søge lykken i storbyen. Som fo r
fatter.

Det er altsammen vældig underhol
dende. Ikke særlig dybsindigt, men so
lid t konstrueret og behændigt sp ille t og 
instrueret. Hver scene får nøjagtig den 
udstrækning, som scenen kan bære, så 
klippes der. Tempoet er aldrig hektisk 
opskruet, G ilroy viser ingen traditionel 
fryg t fo r at miste s it publikum undervejs, 
og det vinder han selvfø lgelig på. De 
værste lilleby-k licheer er borte, og der 
spilles overalt og konstant pænt og 
sommetider mere. Ikke mindst er Gig 
Young fo rtrin lig  i rollen som den fo r
drukne journalist, der nøgternt har kon
stateret, at sådan er han altså. Ingen 
medlidenhed med sig selv. John Savage 
er Jim Malloy, typemæ ssigt god, og B iff 
M cGuire er faderen, netop så uforstå
ende i sin overkørthed som figuren kan 
bære. Per Calum

Den sorte bog
Meget fr it e fte r historiebogen beretter 
Anthony Mann i W illiam  Cameron Men- 
zies’ produktion »Den sorte bog« en hi
storie fra den franske revolutions dage. 
Det er ganske underholdende på den 
herlig t uforp ligtende måde, der er karak
teristisk fo r genren.

H istorien tager sit udgangspunkt i en 
vis m istillid  til revolutionæ re ledere. Her 
bl. a. Robespisrre, der i filmen fastho l
der sin m agtposition som revolutionens 
leder ved hjæ lp af titlens sorte bog, der 
siges at indeholde navne på en række 
personer, hvis revolutionæ re sindelag 
ikke er helt efter lærebogens opskrift. 
Robespierre lader sive ud, at bogen er 
forsvundet, og revolutionslederen ska
ber på den måde fryg t hos alle, hvis 
navne eventuelt findes i bogen. Fryg
tens usikkerhed pacificerer Robespierres 
konkurrenter (til magten), idet det un
derforstås, at de eventuelt navngivne 
personer har noget at skjule. Men, Ro
bespierre har g jo rt regning uden »vor 
helt«, en (ædel indtil det ekstremt ked
sommelige) mand, hvem fo lke ts vel og 
retfæ rdighedens fyldest vejer tungere 
end personlig risiko og vinding. Han 
gennemlever mange farer uden at han 
i Robert Cummings’ frem toning a ffice 
res synderligt der af. Noget mere liv er 
der over Richard Baseharts skurkagtige 
Robespierre, men det er dog ikke hver
ken i helte e ller skurke, at filmens 
egentlige kvalitet findes, næppe heller 
i Anthony Manns rutine-instruktion, men 
d e r im o d  i f i lm e n s  a f  d e n  ty s k e  e k s p re s 
sionisme inspirerede dekorationer, der 
danner en fascinerende ramme om de 
fo ru d s ig e lig e  b e g iv e n h e d e r. Æ ren h e r
fo r skal nok tilskrives W illiam  Cameron 
Menzies, der allerede i tyverne desig
nede dekorationer fo r Douglas Fair- 
banks og hvis mesterstykke frem for 
noget er hans Production Design til 
»Borte med blæsten«. Per Calum
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AMERIKA
skrevet af ty Michael Biædel ty Per Calum ty Claus Hesselberg ty Peter Hirsch ty Ib Lindt

Sådan fungerer 
Kosmoramas 
Amerika Leksikon
Kosmoramas Amerika-leksikon rummer 
opslag på alle de væsentligste navne i 
halvfjerdsernes amerikanske filmkunst -  
skuespillere, instruktører, fotografer, ma
nuskriptforfattere, komponister, klippere, 
producere. Dertil kommer yderligere op
slag på de vigtigste film  (credits, synop
sis og vurdering), der kan siges at tegne 
Hollywoods indsats i første del af ti-året. 
Endelig er der en lang række opslag på 
produktionsselskaber, tidsskrifter, institu
tioner og funktioner etc. samt genre-over
sigter. Ialt ca. 500 opslag.

Under udarbejdelsen af dette leksikon 
har det været en naturlig ting at skæve 
t il Bjørn Rasmussens storværk: Filmens 
Hvem-Hvad-Hvor, bind 4 (udenlandske 
biografier). Når der i Kosmoramas leksi
kon er opslag på en person, der allerede 
findes biograferet i Filmens HHH, IV, fort
sætter vi blot, hvor Bjørn Rasmussen slap 
-  idet vi forudsætter, at alle film interes
serede for længst har anskaffet sig F il
mens HHH.

I filmografierne nævnes både orig inal
title r og danske title r -  titlerne skilles 
med en skråstreg, med m indre orig inal
tite l og dansk tite l er identisk  -  da vil 
første bogstav i  titlen i stedet være trykt 
med halvfed skrift. Har den biograferede 
person haft en anden funktion på en film  
end den først i  biografien angivne, vil 
dette være oplyst i en parentes efter t it
len -  f. eks. sker det ofte, at en instruktør 
også fungerer som producer på en film, 
og dette vil da fremgå således ( +  P). 
Har instruktøren derimod fungeret som 
producer for en anden instruktør oplyses 
det således (P).

Overalt i  teksten er der i  øvrigt lavet 
krydshenvisninger, således at henvisning 
til et andet opslag angives dels med en 
p il (->) foran opslagsordet, dels ved at 
ordet er skrevet med VERSALER.

De årstal, der bruges før film titlerne, 
refererer t il filmens udsendelsesår, p ri
mært med »Screen World« som kilde. 
Når en dansk film tite l er efterfulgt af en 
stjerne (*) betyder det, at anmeldelsen 
står i  anmeldelsessektionen um iddelbart
før Leksikon.

De i leksikonet benyttede forkortelser 
er:

F =  fotograf 
I — instruktør 
Kl =  klipper 
Ko =  kostumer 
Ma — manuskript

Mu — musik 
P =  producer 
S — skuespiller 
Sa =  sang 
Sp =  speaker

ACADEMY AWARD OSCAR

ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS 
AND SCIENCES (AMPAS) -  En af film 
industrien i 1927 op re tte t institu tion med 
det erklærede formål at højne filmens 
standard i kulturel, oplysende og teknisk 
henseende. AMPAS kendes bedst for 
sine årlige prisuddelinger, hvor en —► 
OSCAR uddeles fo r en fremragende 
præstation. M indre kendt af o ffen tlighe 
den er AM PAS’ funktion som arkiv for 
Hollywoods film industri. I »The Margaret 
Herrick Library« (opkaldt e fte r arkivets 
første b ib lio tekar og senere daglige 
leder indtil 70) findes en stor bog- og 
tidsskriftsam ling, ca. Vi miil. fotos og 
mere end 40.000 file s  e ller en fo r næsten 
hver eneste amerikansk film , der er lavet. 
A rk ive t rummer også mange drejebøger 
(b l.a . samtlige bevarede Paramount-ma- 
nus). Foruden b ib lio teke t findes der også 
i AM PAS’ nye lokaler (indvie t 8.12.75) en 
1111 stoles biograf, der siges at være 
den mest perfekte i verden. Endelig står 
AMPAS for udgivelsen af »Players D irec
tory« med oplysninger om en lang række 
skuespillere, og AMPAS prøver i øvrigt 
at stim ulere interessen for øget studium 
af den amerikanske film s historie. Litt: 
American C inem atographer feb. 76. (PC)

ACTORS’ STUDIO, The -  Skuespille r
skole opre tte t 1947 i New York af Elia 
Kazan og Cheryl Crawford, senere også 
med Lee STRASBERG i ledelsen. 
Strasberg havde i trediverne arbejdet 
med Stanislavskis teorie r om skuespille
rens arbejde, og teorierne er også ar
be jdsgrundlaget fo r the A cto rs ’ Studio, 
der blandt sit begrænsede antal medlem
mer tæ ller en del fu ld t etablerede skue
spillere. Spillestilen kaldes ofte »the Me- 
thod« e ller »Method Acting«, og blandt 
de berømteste navne fra A cto rs ’ Studio 
er Eli W allach og Marlon -*• BRANDO.

(PC)

AFLYTNINGEN (The Conversation) - 
USA. P-start: 26.11. 71/© 1973/Prem: 
April 74. P-selskab: Coppola Co. P/l/ 
Manus: Francis Ford —► COPPOLA. Fo
to: Bill - *  BUTLER (Technicolor). Klip: 
Richard Chew. Klip-sup/Lyd-montage: 
W a lte r  M U R C H . M ed v: G e n e
HACKM AN (Harry Caul), C i n d y W I L 
LIAMS (Ann), Allen GARFIELD (Ber- 
n ie  M o ra n ) , Jo h n  C a z a le  (S ta n ). 113 
m in . L itt: K o s . 123-124.

Harry Caul er professionel ødelægger 
af privatlivets fred. Mod betaling aflu 
rer han med avanceret e lektron isk ud
styr fo lk  deres hemmeligheder, og en 
dag, mens han ly tter til en båndoptagel
se, aner han noget krim inelt: et mord

planlægges tilsyneladende, og Harry, 
hvis virksomhed tid lige re  har resulteret 
i tre menneskers død, vil nu prøve at 
forhindre, at hans oplysninger atter b rin
ger død. Han vil gerne have regnskabet 
til at gå op, men han evner det ikke. 
Hans egen dygtighed til at aflure men
nesker deres privatliv  har g jort, at han 
ikke selv e jer noget privatliv, og mere 
end at være en ->  KRIM INALFILM  er 
»Aflytningen« derfor en intens psykolo
gisk studie i menneskelig ansvarlighed, 
i det umulige i at isolere sig to ta lt fra 
andre mennesker uden at tage skade på 
sjælen.

I Gene Hackmans tilbageholdende 
præstation, der i småbidder uddyber, 
spænder og nuancerer lureren Harry (på 
samme måde som Harry selv oplever t i l 
værelsen fragm entarisk) fo r tilskueren, 
rummes det fuldkomne, og Hackmans 
præ station støttes eminent af Coppolas 
inspirerede instruktion, der d iskret po in
terer tem aet uden at præke, og med f i 
nesse bruges lyd og billede kontrapunk
tisk til at skabe en svanger atmosfære, 
imellem virke lighed og drøm/mareridt.

(PC)

ALBERT, Eddie (22.4. 1908) -  Skuespil
ler. E fter fem års filmpause med fast 
medvirken i TV-serien »Green Acres« 
vendte han tilbage i HJERTEKNUSE
REN og fik  en ->  OSCAR for bedste b i
rolle. Film (siden Filmens HHH, IV):
72: The Heartbreak K id/H jerteknuseren. 
74: M cQ /M cQ  renser ud; The Take; 
The Longest Yard/Det skrappe hold; 
Escape to the W itch Mountain. 75: Hustie 
/Strømeren og luksuspigen; The Devil’s 
Rain. 76: Birch Interval. (MB)

ALDRICH, Robert (9.8.1918) -  Instruktør. 
Født i Evanston, Rhode Island. Instruk
tørdebut i 1953 efte r knap en halv snes 
års læ retid som produktions-assistent, 
klippeassistent og instruktør-assistent. 
Projekt: »The Choirboys« efter roman af 
Joseph Wambaugh. Litt: Sight and 
Sound, Spring 1976. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
68: The Legend of Lylah Clare/Døden 
spe jle r sig ( +  P); The K illing  of Sister 
G eorge/ln tim e veninder (+  P). 69: W hat- 
e v e r H a p p e n e a  to  A u n t A l ic e  (P ). 70 :
Too Late the Hero/De sidste helte (+  P 
+  Co-M a +  Co-Story). 71: The Grissom 
G ang/lngen orkideer til Miss Blandish 
( +  P). 7 2 : Ulzana’s Raid/UIzana’s sidste 
kamp. 73: Emperor of the North/Jern- 
banens hårde drenge. 74: The Longest 
Yard =  The Mean M achine/Det skrappe 
hold. 75 : Hustle/Strømeren og luksus
pigen (+  P). 77: T w iligh t’s Last Gleam- 
ing. (PC)

224



LEKSIKON
g &  Poul Malmkjær &  Ib Monty #  Jørgen Oldenburg #  Peter Schepelern #  Lars Ølgaard

ALICE DOESN’T LIVE HERE ANYMORE 
ALICE BOR HER IKKE MERE

ALICE BOR HER IKKE MERE -  (A lice 
Doesn’t Live Here Anymore) -  USA. P-

start: 24.1. 74/© 1974/Prem: dec. 74. 
P-selskab: W arner Bros. P: David Sus
skind, Audrey Maas. I: Martin -»• SCOR- 
SESE. Manus: Robert Getchell. Foto: 
Kent L. ->  W AKEFORD (Technicolor). 
Klip: M arcia Lucas. Medv: Ellen -> BUR
STYN (A lice Hyatt), Kris KRISTOF- 
FERSON (David Barrie), A lfred Lutter 
III (Tommy Hyatt), Jodie FOSTER 
(Audrey). 110 min. Litt: Kos. 127.

Da den 35-årige A lice Hyatt pludselig 
m ister sin ægtemand (han er blevet 
dræ bt ved en bilulykke), beslu tter hun 
desperat at gøre et forsøg på at rea li
sere sin barndomsdrøm om at blive en 
berømt sangerinde. Hun pakker de nød
vendigste ejendele, og sammen med sin 
12-årige søn Tommy begiver hun sig på 
en rejse gennem Amerika, fra Oklahoma 
til M onterey i Californ ien. Undervejs får 
hun småjobs fo r at klare udgifterne, hun 
møder diverse mænd, men først da hun 
i Tucson får et job som servitrice og 
møder ranchejeren David, har hun må
ske fundet den mand, hun atter tør 
binde sig til.

Martin Scorseses film  om A lice er 
beslæ gtet med ->  ROADFILM som Fran
cis Ford COPPOLAs »The Rain 
People«. Filmen er dog lid t af et sær
syn i nyere amerikansk film  ved primært 
at dre je sig om en kvindes vej mod 
selverkendelse, og filmen ejer især sine 
kvaliteter i skildringen af A lice, der por
træ tteres indforstået af Ellen Burstyn. 
Skuespillerinden havde selv fundet frem 
til m anuskriptet og overta lte derefter 
W arner Bros. til at investere 2 mili. do l
lars i filmen, hun pegede selv på Scor- 
sese som instruktør, og i samarbejde 
med både instruktør, m anus-forfatter og 
andre skuespillere var Ellen Burstyn 
med til at om arbejde manuskriptet. I 
Scorseses instruktion er filmen blevet 
mageløs stilsikker, smukt balancerende 
mellem »soap opera« og nærgående 
psykologisk skildring, først og fremmest 
gennem Ellen Burstyns følelsesstæ rke 
to lkn ing af den rådvilde A lice, der dog 
e jer en indre råstyrke, der bringer hende 
modnet gennem rådvildhedens lange 
rejse. Burstyn fik  en ->- OSCAR (bedste 
kvindelige hovedrolle) fo r sin præsta
tion, og filmen var Scorseses første pub
likums-succes. (PC)

ALLE PRÆSIDENTENS MÆND ->  anm.
s id e  218.

ALLEN, Dede (1924) -  K lipper. Kom til
C o lu m b ia  i 1943 som  a s s is te n t i ly d a fd e 
l in g e n  o g  b le v  d e re f te r  k lip p e a s s is te n t 
på TV-reklam er og B-film . Fra 61 uaf
hængig chefklipper. M edvirkede i 70 som 
sig selv i en dokum entarfilm  om Arthur

— PENN:  »Arthur Penn, 1922 -  Themes 
and Variants«. Film:
58: Terror from the Year 5000. 59: Odds 
Against Tom orrow/Forbrydelsens lavine. 
61: The Hustler/Hajen. 64: America, Ame- 
rica/Amerika, Amerika. 67: Bonnie &  C ly- 
de. 68. Rachel, Rachel. 69: A lic e ’s Re
staurant. 70: Story of a Woman; L ittle  
Big Man/En ->  GOD DAG AT DØ. 72: 
Slaughterhouse-Five/ -h>- SLAGTEHUS 5 
(Co-kl). 73: S erp ico; N ight M oves/ -> 
SKAKM AT (uds. 75). 75: Dog Day A fte r- 
noon/En SKÆ V EFTERMIDDAG*. 76: 
The Missouri Breaks/Duel i M issouri 
(Co-kl). (MB)

ALLEN, Woody (1.12. 35) -  Instruktør. 
Også skuespiller, m anus-forfatter. Født 
i Flatbush, Brooklyn, som Allen Stewart 
Konigsberg. Var avisskribent 17 år gam
mel og har leveret a rtik le r til »Playboy«, 
»The New Yorker« etc. Debut som nat
klubenterta iner i Greenwich V illage 1961. 
Har indsp ille t plader, skrevet bøger og 
flere TV-spil, bl. a. »Death Knocks«. Ind
talte 1966 den japanske komedie »Kagi 
No Kagi« på engelsk ( - +  FARCE). Litt: 
Kos. nr. 113, marts 1973. Film Comment, 
m arts-april 1974. Film:
65: W hat's New Pussycat?/Hva’ nyt, 
Pussycat? (S +  Ma). 66: W hat’s Up, 
T iger Lily? (Co-P +  Ma +  S). 67: Casino 
Royale/James Bond 0 0 7 - Casino Royale 
(Co-M a +  S). 69: Don’t Drink The W ater 
(Ma); Take The Money and Run ( +  Co- 
Ma +  S). 71: B a n a n a s /-*  MIG OG RE
VO LUTIO N EN* ( +  Co-M a +  S). 72: 
Everything You Always W anted To Know 
About Sex But W ere A fra id To Ask/M in 
yndlingsperversion (+  Ma +  S); Play It 
Again, Sam/ MIG OG BOGART (Ma 
+  S). 73: Sleeper/M ig og frem tiden ( +  
Ma +  S). 75: Love and Death/Kæ rlighed 
og død (+  Ma +  S). 76: The Front (S).

(CH)

ALLIED ARTISTS -  O prindelig e t da tte r
selskab af Monogram Pictures. Ailied^ Ar
tis ts oprettedes i 1946 med de t form ål at 
producere de dyrere prestigefilm , som 
Monogram veg udenom. Datterselskabet 
klarede sig bedre end Monogram, og i 
1953 blev de to selskaber slået sammen. 
I tresserne og halvfjerdserne har A llied 
A rtists først og frem m est interesseret sig 
fo r produktion af TV-film , men med mel
lemrum har selskabet dog beskæ ftiget 
sig med seriøs film produktion , bedste re
s u lta t  fra de s e n e s te  år er Bob — FOS- 
SEs ->  CABARET. (PC)

ALONZO, John A. (ca. 1937) -  Fotograf. 
M e d v irk e d e  i e t  p a r  b ir o l le r  i »T he  M a g - 
nificent Seven« (»Syv mænd sejrer«, 60), 
»Invitation to a Gunfight« (»Invitation 
til gunfight«, 64) og den aldrig udsendte
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»Ballad o f a Bad Man« (64), før han be
gyndte at fo tografere dokum entarfilm  for 
National G eographic og Jacques Cou- 
steau. For -► FRIEDKIN fo tograferede 
han t il ABC-TV i 64 »The Thin Blue Line« 
og »Mayhem on a Sunday Afternoon« og 
blev assistent fo r James Wong Howe 
(1899-1976) på »Seconds« (»Manden der 
skiftede ansigt«, 66). Debut som A -fo to- 
graf fo r Roger Corman i 70. Litt: M illi
meter IV, marts 76. Film:
70: Bloody Mama (G angsterfam ilien Bar
ker). 71: Vanishing Point/Speed; Get To 
Know Your Rabbit; Harold &. Maude. 
72: The Woman (TV); Sounder/Drømmen 
om et nyt liv; Lady Sings the Blues; Pete 
’n’ T illie /P e te r og T illie . 73: W attstax/Sort 
på hvidt (Co-F). 74: Conrack; -+• CH INA- 
TOW N. 75: The Fortune/Ta’ livet a’ kæl
lingen; Once Is Not Enough/En gang er 
ingen gang; Farewell, My L o v e ly /^ - FAR
VEL, MIN ELSKEDE*. 76: I W ill, I W ill ... 
For Now; The Bad News Bears. 77: 
Black Sunday; Casey’s Shadow. (MB)

ALTMAN, Robert (20.5. 1924) -  Instruk
tør. Uddannetsom  ingeniør, men begynd
te e fter m ilitæ rtjenesten at skrive manu
skripter, »Christmas Eve« (47) og »Body
guard« (48). A rbe jdede dere fte r seks år 
som dokumentar- og reklam efilm instruk
tør fo r The Calvin Company i Kansas 
City. Skrev, producerede og instruerede 
i 56 »The Delinquents«, som UA købte til 
TV, og lavede året efter dokum entarfil
men »The James Dean Story«. Instrue
rede to bidrag til »Alfred H itchcock 
Presents«, arbejdede på TV-showet »The 
W hirlybird« og lavede —► PILOT til »The 
G allant Men«. Derefter bidrag til serierne 
»Combat«, »Bonanza« og »Bus Stop«, og 
i 64 instruerede han til Universals Movie- 
of-the-week TV-film en »Nightmare In 
Chicago«. Projekt: Breakfast of Cham
pions. Litt: Films and Filming, nov. 71; 
Film Quarterly, v inter75-76; Playboy, aug. 
76. Film:
68: Countdown. 69: That Cold Day In the 
Park/Kom i ly fo r regnen. 70: -► M.A.S.H.; 
Brewster M cCIoud/Fuglemanden. 71: Mc- 
Cabe and Mrs. M i l l e r / V E S T E N S  SYN
DIGE PAR (+  Co-M). 72: Images/Enhjør- 
ningen (+  Ma). 73: The Long G oodbye/ 
Det lange farvel. 74: Thieves Like Us/ -> 
TYVE SOM OS; C a liforn ia  Split. 75: ->  
N ASH VILLE* (+  Co-Mu). 76: Buffalo 
B ill and the Indians, or S itting B u ll’s H i
story Lesson/Buffa lo B ill og indianerne 
(+  P); W elcom e To L.A. (P); The Late 
Show (P). 77: Three W omen (4- P +  
Ma). (MB)

AMERICAN FILM INSTITUTE (AFI) -
O pre tte t i ju n i 1967. AFI har til huse i the 
John F. Kennedy Center fo r Perform ing 
Arts i W ashington DC. AFI oprettede i 
1968 eget film arkiv (og er medlem af 
FIAF, Féderation Internationale des Ar- 
chives de Film) og sam arbejder med 
Library o f Congress, der opbevarer AFIs 
film sam ling. Anden A F I-aktiv ite t er ud
givelse af »Filmfacts« (der bringer udfør
l ig e s -  C R E D IT S  på  a lle  f i lm  o f fe n t l ig t v is t  
i USA samt lange uddrag af anm eldelser), 
udgivelse af »American Film« (hvori er 
in k o rp o re re t  de n  t id l ig e r e  A F I-u d g iv .e ls e  
»Dialogue on Film«), A F I e r  o g s å  i fæ rd  
med at udgive »The American Film Insti- 
tute Catalog of M otion Pictures«, der 
skal rumme ->  CREDITS, cast og synop
sis på sam tlige film  udsendt i USA. 
Andre A F I-aktiv ite te r er film forevisn inger 
samt uddeling af støttebeløb til unge

film fo lks pro jekte r samt oprettelsen af 
Center fo r Advanced Film Studies (siden 
69), der tilbyde r kurser i både praktiske 
og teoretiske film stud ier. (PC)

AMERICAN FILM THEATER -  Am. pro
duktionsselskab, oprette t 1973. Produ
cerer skuespilfilm atiseringer med kendte 
stjerner i rollerne. Ingen af film ene har 
h id til været vist i Danmark. 73: »The 
Iceman Cometh« (efter Eugene O ’Neill) 
med Lee Marvin, Fredric March og Ro
bert Ryan, instr.: John FRANKEN- 
HEIMER; »The Homecoming« (efter Ha
rold Pinter) med Cyril Gusak, instr.: 
Peter Hall; »A Delicate Balance« (efter 
Edward Albee) med Katharine Hepburn, 
Paul S cofie ld og Lee Remick, instr.: 
Tony Richardson; 74: »Rhinoceros« (e f
te r Eugene lonesco) med Zero Mostel, 
Gene -*■ W ILDER og Karen -> BLACK, 
instr.: Tom O ’Horgan; »Lost in the 
Stars« (e fter Maxwell Andersons drama
tisering af Alan Paton) med Raymond 
St. Jacques, instr.: Daniel Mann; »Lu
ther« (e fter John Osborne) med Stacy 
—► KEACH, instr.: Guy Green; »Three

Robert A ltm an. S tan ley Kubrick.

Sisters« (e fter Tjekkov) instr.: Laurence 
O liv ie r; »Butley« (efter Simon Gray), 
instr.: Harold Pinter. De tre sidstnævnte 
er form elt engelske film . (PS)

AMERICAN GRAFFITI - *  SIDSTE NAT 
MED KLIKEN

AMERICAN INTERNATIONAL PICTU
RES (AIP) -  D istributions- og produk
tionsselskab opre tte t i 1954. Selskabet 
ledes også i dag af Samuel Z. A rkoff 
(f. 1918), der har tite l af »Chairman of 
the Board &  President«. AIP har fo r
trinsvis koncentreret sig om at udfylde 
det hul i B-film -produktionen som op
s to d  s a m tid ig  m e d  a t f je rn s y n e ts  f re m 
march fik  de trad itione lle  leverandører 
af hurtig t og b illig t frem stillede »second 
fe a tu re s «  t i l  a t o p g iv e  d e n n e  p ro d u k t io n . 
AlPs første produktion var Roger Cor- 
man-filmen »Apache Woman« (55), og 
Corman var i adskillige år selskabets 
flitt ig s te  leverandør af film , både som 
instruktør og som producer. AlPs største 
økonomiske succes er »The W ild  An- 
gels« (66), som Corman instruerede,

ligesom Corman også stod fo r flere af 
selskabets vellykkede Edgar Allan Poe- 
film atiseringer, bl. a. »The Fali of the 
House o f Usher« (60). Flere af ø jeb lik 
kets berømte instruktører, f. eks. Peter 

BO GDANOVICH (»Targets«, 67), 
Martin —► SCORSESE (»Boxcar Bertha«,
72) og Francis Ford ->  COPPOLA (»De
mentia 13«, 63) har t id lig t i deres karrie
re instrueret film  for AIP. I de seneste år 
er A lPs markedsandel vokset betydelig t 
(-+- PRODUKTIONSSELSKABER), og i 
kalenderåret 1975 har selskabet (ifø lge ->■ 
VARIETY 11.2.76) haft en film ie je indtæ gt 
på ca. 38 mili. dollars. Sam tidig med den 
økonomiske fremgang har AIP nu fo r
søgt sig med dyrere prestige-produk
tioner, bl. a. V incente M innellis »A Matter 
of Time« med Liza ->■ M INNELLI, Ingrid 
Bergman og Charles Boyer i hovedrol
lerne. (PC)

AMERICAN SOCIETY OF CINEM ATO- 
GRAPHERS (ASC) er de amerikanske 
film fotografers fagforening, s tifte t i 1918. 
Det er en eksklusiv klub, der kun optager 
medlemmer efter anbefaling, men som 
samtidig er stærk nok til at hindre folk, 
som ikke er medlemmer, i at få arbejde 
som fotografer.

ASC optager også udenlandske fo to 
grafer, der arbejder e ller har arbejdet i 
USA (bl. a. G iuseppe Rotunno og Sven 
Nykvist er medlemmer).

Den engelske pendant hedder BSC og 
den danske hedder DFF. (IL)

AM ERIKANSKE instruktører i udlandet
-  En del amerikanske instruktører har 
le jlighedsvis arbejdet i udlandet. Enkelte 
som Susan -> SONTAG, Fred Haines og 
Conrad Rooks har stadig kun instrueret 
film  uden fo r USA. De fleste har arbejdet 
inden fo r engelsk film , det gæ lder f. eks. 
Joseph Losey, Stanley Kubrick og Ri
chard Lester, som er amerikanere, men 
bor fast i England og laver deres film 
der. V ig tigste film  (produktionslandet er 
England, hvis ikke andet er anført):
70: The Private Life of Sherlock Hol- 
m es/Sherlock Holm es’ privatliv  -  B illy 
W ilder; The Revolutionary/Den revolu
tionære -  Paul W illiam s; Bombay Talkie
-  James ->  IVORY (Indien). 71: Straw 
Dogs/Køterne -  Sam —>- PECKINPAH; A 
C lockwork Orange -  Stanley Kubrick; 
The G o-Between/Sendebudet -  Joseph 
Losey. 72: Travels W ith My Aunt/M in 
utæmmelige tante -  George Cukor; 
S leuth/Dobbeltspil -  Joseph L. Mankie- 
wicz; Images/Enhjørningen -  Robert -> 
ALTMAN (Irland). 73: A D o ll’s House -  
Joseph Losey; L ’im possible o b je t-J o h n

FRAN KEN H El MER (Frankrig); Sidd- 
hartha -  Conrad Rooks (optaget i In
dien); S teppenwolf -  Fred Haines (op
taget i Europa); The Day of the Jackal/ 
Sjakalen -  Fred Zinnemann; The Three 
Musketeers/De tre musketerer -  Richard 
Lester (form elt er film ens hjemsted 
Panama!); N ightwatch/Ø jne i natten -  
Brian G. Hutton; The Mackintosh Man/ 
Med r y g g e n  m o d  m u re n  — J o h n  H u s to n ;
The O ffence/Forhøret -  Sidney LU- 
MET. 74: The Four Musketeers/De fire 
musketerers hævn — Richard Lester (Pa
nama); Juggernaut -  Richard Lester; 
The Black W indm ill/D obbe ltjag t -  Don 
->  SIEGEL; S.P.Y.S. -  Irvin -> KERSH- 
NER; M urder on the O rient Express/Mor- 
det i O rient-Ekspressen -  Sidney Lumet. 
75: -> BARRY LYNDO N* -  Stanley Ku
brick.
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ANIMATION er fæ llesnavnet for tegne- 
og dukkefilm .

Disney-studierne stoppede produktio
nen af korte tegnefilm  i m idten af 50’erne. 
Andre selskaber fortsatte, herib landt 
Hanna-Barbera, (MGMs Tom og Jerry), 
og den selvstæ ndige John Hubley. Hub- 
ley, der en overgang var det mest spæn
dende nye navn i amerikansk animations 
film , har ikke lavet nye film  i 70’erne (en 
->  FILM ATISERING a f->  BESTSELLER
EN »W atership Down« blev begyndt af 
John Hubley), og de af de gamle tegne
film fo lk , der stadigvæk arbejder, satser 
næsten udelukkende på TV.

I den trad itione lle  stil har W olfgang 
Reithermann fortsat produktionen af lan
ge tegnefilm  fo r W alt ->  DISNEY PRO- 
DUCTIONS. Kvaliteten er svingende.

Det v ig tigste nye navn i animations
film en er Ralph -► BAKSHI, der med 
stor kreativ frodighed og i en meget mar
kant tegnestil b lander animation og live- 
action.

M indst original blandt 70’ernes nye 
tegnefilm instruktører er Bill MELEN- 
DEZ, der står bag både biografernes og 
TVs »Radise«-film. Vigtigste film:
70. The Aristocats -  W olfgang Reither- 
man; The Phantom Tollbooth -  David 
Monahan, Chuck Jones, Abe Levitow. 71: 
- *  FRITZ THE CAT -  Ralph ->  BAKSHI; 
Bedknops and Broom sticks/Hokus Po- 
kus kosteskaft -  Robert Stevenson (ani
mation: W ard Kim ball). 72: The War Be- 
tween Men and W om en/Krigen mellem 
mand og kvinde -  M elville Shavelson 
(animation: Robert Dranko); Snoopy, 
Come Home/Nuser, kom hjem -  Bill ->  
MELENDEZ. 73: C harlo tte ’s W eb/Grisen, 
der dansede -  Charles A. N ichols; Heavy 
Traffic /S tæ rk tobak -  Ralph Bakshi; The 
Naked Ape -  Donald Driver (animation: 
Charles Swenson); Robin Hood -  W o lf
gang Reitherman. 74: The Nine Lives of 
Fritz the Cat/F ritz the Cat og hans ni liv -  
Robert Taylor. 75: Coonskin -  Ralph Bak
shi. (IL)

ANN-MARGRET (28.4. 1941) -  Skuespil
lerinde. Fødti S tockholm ,fu lde navnAnn- 
M argret Olson (kalder sig nu Ann-M ar
gre t Smith). Uddannet i USA. O ptrådt 
i radio-shows, turneret som sangerinde 
og danserinde med combo; optrådte med 
George Bums i Las Vegas. TV: »The 
Jack Benny Show« (61, debut), »Dames 
at Sea« (71). F ilm debut i Frank Capras 
»Pocketful o f M iracles«. Sent gennem
brud i ->  KØDETS LYST, 1971, e fte r 10 
år som »sex kitten«. Litt: Interview maj 
74, Rex Reed: People Are Crazy Here, 
74. Film:
61: Pocketful of M iracles/Lady fo r en 
dag. 62: State Fair. 63: Bye Bye Birdie. 
64: Viva Las Vegas/Elvis i det store race; 
The Pleasure Seekers/Tre p iger i Ma
drid (US/IT). 65 Bus Riley’s Back In 
Town/Ungt begær; Once a Thief/Een 
gang tyv; The C incinnati K id / The C in- 
cinnati Kid -  Hø jt spil i New Orleans. 66: 
Made in Paris; S tagecoach/D iligence til 
Cheyenne; M urderers’ Row/Matt Helm 
og den forsinkede lyddæmper; The 
Swinger. 67: II tig re  (IT). 68: II proteta 
(IT); Rebus (IT). 70 : Sette uomini e un
cervello (IT); R.P.M. (Revolutions per 
M inute); C.C. and Company/C.C. og 
hans vilde bande. 71: Carnal Know ledge/ 
— KØDETS LYST. 72: Un homme est 
mort/Manden udefra (FR/IT). 73: The 
Train Robbers/Togrøverne. 75: Tommy 
(GB). 76: Joseph Andrews (GB); Folies

bourgeoises (FR); Last Remake o f Beau 
Geste. (LØ)

ANSPACH, Susan -  Skuespillerinde. 
Læste hos Sandy Meisner, medlem 
af ACTORS' STUDIO. På scenen i 
»Hair«, »View from the Bridge« (s.m. 
John VOIGHT, R o be rt->  DUVALL og 
Dustin HOFFMAN). Testet på Karen 

BLACKs ro lle  i->  FIVE EASY PIECES, 
men afviste den som uoverensstemmen
de med s it kvindepolitiske synspunkt. Fik 
i s tedet rollen som Jack ->  N ICHOL- 
SONs musikalske svigerinde. Gennem
brud i UD, SA ’ MIN KONE. Film:
70: Five Easy Pieces; The Landlord. 
72: Play It Again, Sam/ MIG OG BO 
GART. 73: Blume in Love/Ud, sa’ min 
kone. (LØ)

ARKIN, Alan (26.3. 1934) -  Skuespiller. 
Instruerede Schisgals »Luv« på teatre t 
1970. Film (siden Filmens HHH, IV):
68: The Heart Is A Lonely H unter/H jerte t 
er en ensom vandrer. 69: Popi/Popi -  far 
t il to ; People Soup (kortfilm  +  I -F Ma); 
The M onitors. 70: Catch-22/ ->■ PUNKT

a
 Ø verst A nn-M argret

(tv) og Susan Anspach. 
T il venstre Alan Arkin.

22. 71: Deadhead Miles (a ldrig udsendt); 
L ittle  Murders/Småmord (+  I). 72: Last 
o f the Red Hot Lovers. 74: Freebie and 
the Bean/Knust bil til frokost. 75: Raf- 
fe rty  and the Gold Dust Twins; Hearts 
o f the W est/ HO LLYW O O D C O W 
BOY*. 76: The Seven-Per-Cent-Solution. 
77: Fire Sale ( +  I). (CH)

ART DIRECTOR (Filmarkitekt) - *  DEKO
RATIONER

ASHBY, Hal (1936) -  Instruktør. Uddan
net ved Utah State University, hvor han 
arbejdede med små teatergrupper. Be
gyndte som duplikator-reparatør i Repu- 
b lics story-afdeling, lærte sig at klippe 
e fte r fyraften og blev med tiden assiste
re n d e  —v KLIPPER. In d le d te  1965 n æ rt 
samarbejde med Norman ->  JEW ISON, 
der producerede hans instruktørdebut 
»The Landlord«, 1970. Fik —>■ OSCAR for 
klip af »I nattens hede«. Litt: Kosmorama 
122, sept. 1974; Action, sept.-okt. 1970. 
Film:
58: The Big Country/Det store land (As-

Kl). 59: The Diary of Anne Frank/Anne 
Franks dagbog (As-KI). 61: The Young 
Doctors/Den sidste diagnose (As-KI). 62: 
The C h ild ren ’s Hour/S ladder (As-KI). 63: 
Captain S indbad/Kaptajn Sindbad (As- 
KI). 64: The Best Man/Den bedste mand 
(As-KI). 65: The Greatest Story Ever 
Told (As-KI); The Loved One/Stem nings- 
fuld begravelse (K l); The C incinnati K id / 
C incinnati Kid -  Højt spil i New Orleans 
(K l). 66: The Russians are Corning, The 
Russians are Coming/Russerne kommer, 
russerne kommer (Kl). 67: In the Heat of 
the N ight/I nattens hede (K l). 68: The 
Thomas Crown A ffa ir/Thom as Crown &. 
Co. (Kl +  As-P). 69: Gaily, G aily/C hi- 
cago, Chicago (As-P). 70: The Landlord. 
71: Harold &. Maude. 73: The Last D eta il/ 

DEN HÅRDE STRAF. 75: Shampoo. 
76: Bound fo r Glory. (PH)

ASSOCIATE PRODUCER PRODUK
TION

ATELIER er identisk med SCENE.
Der er ingen praktisk forskel på de to
betegnelser, kun en rent sprogmæssig. 
En film s in teriø rer kan være optaget »i 
atelier« (eng: in a studio), mens den 
enkelte DEKORATION er opbygget 
»på scene 14« (eng: on stage 14). (IL)

AVAKIAN, Aram (23.4. 1926) -  Instruktør. 
Efter stud ier ved Yale og Sorbonne og 
afs lu tte t m ilitæ rtjeneste blev han s t ill
fo tog ra f og siden klippe-assistent ved 
fle re  TV-serier. Som KLIPPER starte
de han med et par dokumentarfilm . 
Første instruktion 1961 »Lad -  a Dog« 
s.m. Leslie H. Martinson. Instruerede 
ukredite ret fodboldsekvenserne i Alex 
M arch’ »Paper Lion«, 1968. Litt: Movie 
People, A t W ork in the Business o f Film. 
Ed. by Fred Baker. New York 1972. Film: 
57: Satchmo the Great/Jazz-ambassadø- 
ren (K l). 59: Jazz on a Summer’s Day/ 
Jazz på en varm sommerdag (K l). 60: 
Giri o f the N ight (K l). 61: W inston 
Church ill (TV); Lad -  a Dog (Co-I). 62: 
The M iracle W orker/Helen Kellers trium f 
(K l). 64: Lilith  (K l); Andy (Co-kl). 65: 
M ickey One (K l). 66: You’re a Big Boy 
Now/Big Boy (K l). 67: The Game (kort
film , Kl). 70: End of the Road (+  Co-M a 
+  S); Many S lippery Errors (Ma). 73: 
Cops and Robbers/Lovens lange fingre. 
74: 11, Harrowhouse/Masser af diaman
ter. (PH)

AVANTI! (Avanti!) -  USA. P-start: 23.4. 
72/© 1972/Prem: dec. 72. P-selskab: Mi- 
risch/Phalanx/Jalem. P/l: Billy W ilder. 
Manus: Billy W ilder, I. A. L. Diamond 
e fte r skuespil af Samuel Taylor. Foto: 
Luigi Kuveiler (DeLuxe). Klip: Ralph E. 
W inters. Medv: Jack -> LEMMON (W en- 
dell Ambruster), Ju lie t M ills (Pamela Pig- 
gott). 144 min. Litt: Kosmorama 118.

Forretningsmanden W endell Am bru
ster kommer til Ischia fo r at hente- sin 
fars lig hjem til staterne. Han erfarer til 
sin forargelse, at faderen er død ved en 
bilu lykke sammen med en jæ vnaldrende 
engelsk elskerinde, med hvem han gen
nem mange år har mødtes på øen. Hen
des datter, Pamela, er kommet fo r 
a t h e n te  s in  m o d e rs  lig h je m . Forvik lin
ger opstår, da ligene røves a f brødrene 
Trotta, som vil have erstatning fo r deres 
v in m a rk , som blev ødelagt ved ulykken. 
En ho te lportier søger at afpresse Am
bruster, som m odvillig t har kurtiseret den 
livsglade Pamela, men skydes be le jlig t 
ned af en ja loux elskerinde. Den stres-
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sede Am bruster omvendes efterhånden 
tit den europæiske livsholdning, som Pa
mela og Italien repræsenterer. T il slut 
sendes hotelportierens lig hjem i fade
rens kiste, mens de to begraver fo ræ ldre
ne på deres elskede ø, hvor de nu også 
selv frem tid ig  vil mødes.

»Avanti« blev en af tidens bedste —► 
KOMEDIER. Den kom plicerede, righo l
dige intrige, med klassisk forveksling og 
tilfæ ldighedssam m entræ f som hovedele
menter, blev afv ik let med suverænitet. 
W ilder, der så ofte er blevet revset for 
sin m isantropi og kynisme, form ede f i l 
men som en varm -  men måske også lid t 
ironisk -  hyldest til livet, specie lt til den 
europæiske livsform, der med bevidst 
romantik blev s tille t op imod den fo r
jagede, ugenerøse American Way of 
Life. Den skarpe satire, som er kende
mærke for W ilder (og hans m edforfat
te r I. A. L. Diamond), havde et forson
ligere skær end vanligt, men funklede 
op lagt i skildringen og udleveringen af 
ita liensk og især amerikansk national
karakter, den sidste repræ senteret af 
den amerikanske dip lom at der til slut em
sigt søger at løse problemerne. Han be
finder sig i Amerikas po litiske yndlings- 
rolle som selvbesta ltet deus ex machina, 
der intetanende og selvtilfreds rejser 
hjem med det forkerte lig i kisten. (PS)

AVCO EMBASSY PICTURES CORPO
RATION -  D istributions- og produk
tionsselskab opre tte t 1959 af Joseph E. 
Levine (f. 9.9. 1905), der i e fte rkrigs
årene øjnede et marked fo r italienske 
film  i USA. Starten på Embassy Pictu- 
res, som selskabet oprindelig hed, var 
importen af den italienske udstyrsfilm  
»Herkules«, der e fter en intensiv re
klamekampagne til en pris af IV 2 mili. 
dollars siges at have indsp ille t 20 mili. 
Embassy Pictures finansierede i tresser
ne adskillige italienske film  sideløbende 
med produktionen af rent amerikanske 
film . I 1968 inkorporeredes Embassy 
Pictures i Aveo. Levine var fortsat øver
ste chef, men i 1975 fra trådte Levine 
denne post fo r at slippe fo r adm inistra
tive byrder og i stedet koncentrere sig 
om personlige produktioner. Som uaf
hængig producent står Levine bag film a
tiseringen af Cornelius Ryans bog »A 
Bridge Too Far«, der med et budget på 
25 miil. dollars og et hav af s tje rne
skuespillere synes at være et endnu 
mere am bitiøst pro jekt end i sin tid 
Darryl F. Zanucks »The Longest Day«.

(PC)

AVILDSEN, John G. (1936) -  Instruktør. 
Født i Oak Park, Illinois. Efter m ilitæ r
tjeneste reklamemand, reklamefilm  fra 
begyndelsen af 60’erne. Fotografassi
stent fra midten af 60’erne, men prøvede 
i øvrigt lid t af hvert i branchen inden 
instruktørdebut i 1967. Projekt: »The 
Stork«. Litt: Film Dope, nr. 2. Film:
63: T h e  G re e n w ic h  V illa g e  S to ry  ( l-a s s  
+  S ). 64: S m ile s  ( k o r t f i lm  +  F +  K l 4- 
P ); B la c k  L ik e  M e  ( l-a s s ) . 65: B e lo w  th e
Hili (F-ass); M ickey One (P-leder); Una
M oglie Am ericana (P-leder). 66: Marcia 
Nuziale (P-leder). 67: Hurry Sundown/ 
Lad natten komme (l-ass); Light, Sound, 
D iffuse (kortfilm  +  F 4- Kl +  P); Turn 
on to Love ( +  F 4- K l); O ut o f It/Uden 
det (As-P). 68: Recess (As-P); Sweet 
Dreams ( +  Ma +  F +  K l). 69: Guess 
W hatW e Learned In School Today?/Gæ t 
hvad vi læ rte i skolen i dag . . .  (4- Kl 4-

Joe Don Baker.

F +  Co-Ma). 70: Joe ( +  F). 71: Cry 
U ncle/Knalddetektiven (+  F 4- K l); Be- 
lieve in me (instrueret enkelte nye scener 
e fte r instruktøren Stuart Hagman havde 
afleveret sin version); Okay Bill (4- Ma 
4- F). 72: The Stoolie (Co-I 4  F). 73: 
Save The Tiger/M anden i midten. 75: 
W. W. and the Dixie Dancekings/Slam- 
berten fra Nashville; Foreplay =  The 
President’s Woman. 76: Rocky. (CH)

BACKLOT er navnet på det ret store 
landområde, der hører til Hollywoods 
film stud ier. Her opbyggede man tid lige re  
en række standard-dekorationer (f. eks. 
western-byen, junglen, haciendaen, ør
kenfortet) og disse dekorationer blev 
med små æ ndringer brugt i film  efter 
film .

Det er stadigvæk ret a lm indeligt at 
opbygge exteriør-dekorationer på stu
diets backlot, men landskaber i større 
målestok kan man af gode grunde ikke 
bygge, så derfor er tendensen i de sene
re år gået mere og mere i retning af op
tagelser på LOCATIONS. (IL)

BAD COMPANY WESTENS VILDE 
DRENGE

BADHAM, John -  Instruktør. TV-film : 
»Reflections of Murder« (»Tanken om 
mord«, 74), »The Gun« (74), »The Sena
tor« (75), »Isn’t it Shocking?« (»Er det 
ikke rædsomt?«, 75). Film:
76: The Bingo Long Travelling A ll-S tars 
and M otor Kings. (MB)

BAGPROJEKTION -► FOTO-EFFEKTER

BAKER, Joe Don -  Skuespiller. Født i 
Texas. B.A. i business adm inistration. 
S tuderet p å ->  ACTO RS’ STUDIO. S p il
le t på teater i New York, bl. a. »Marathon 
33« og »Blues fo r Mr. Charlie«. Film:
67: Cool Hånd Luke/Skrappe Luke. 69: 
Guns of the M agnificent Seven/Syv 
mænd rider igen. 70: Adam at 6 A.M. 71: 
W ild Rovers/Da Frank og Ross red ud. 
72: W elcom e Home, Sold ier Boys; Ju
nior B on ne r/-> JUNIOR BONNER -  K Ø 
RENDE COW BOY. 73: W alking Tall/She- 
riffen, der ikke ville  dø; Charley Varrick/ 
Menneskejagt på liv og død; The O u tfit/ 
O pgør i underverdenen. 74: Golden 
Needles. 75: Framed/En spille rs hævn; 
M itche ll; High Gear. (LØ)

BAKER, Lenny -  Skuespiller. Teater: 
spillede 1971-72 på The Repertory Thea- 
te r i St. Louis som guest artist. Gennem
brud på film  i Paul ->  MAZURSKYs 
»Next Stop, Greenwich Village«. Film: 
71: The H ospita l/Hospita let. 73: The Pa
per Chase/Super-Studenten; AW OL. 76: 
Next Stop, Greenwich V illage/ -> NEXT 
STOP, GREENW ICH VILLAG E* (Her le 
ves livet). (LØ)

BAKSHI, Ralph (29.10. 1938) -  Tegnefilm 
instruktør. Uddannet på High School of 
Industrial Arts, afgangseksamen 1956. 
November samme år ansat ved Terry- 
toons, der året forinden var blevet solgt 
til CBS. Avancerede fra farvelæ gger til 
tegner, til animator (1959) til instruktør og 
supervising d irec to r (1966). 8 mdr. senere 
forlod han stud iet p.g.a. de samlebånds
prægede arbejdsforhold. Instruktør fo r 
Paramounts tegnefilm studie (maj 1967). 
Det lukkede december samme år på 
G ulf &  W esterns ordre og R.B. kom til 
Steve Krantz’ tegnefilm studie i Toronto. 
Krantz producerede gennembrudsfilmen 
- *  FRITZ THE CAT -  FEDE TIDER, 
MAND efter Robert Crumbs tegneserie, 
men sam arbejdet ophørte 1973, da Bakshi 
nægtede at lave fortsæ tte lsen, »Fritz the 
Cat og hans ni liv«, senere instrueret af 
Robert Taylor. F ilm ografien er ikke kom
plet. Litt: Funnyworld, nr. 14, Forår 1972. 
Film:
66: Dr Haha/Latterskurken Dr Haha; Scu- 
ba Duba Do/Den heldige skvatkat. 67: 
W oodoo Spell/Troldm andens try lle fo r
mular (Tre ovennævnte vist i Tegnefilm 
show: James Hound og hans venner). The 
Opera Caper; Marvin Digs. 71: Fritz the 
Cat/Fritz the Cat -  Fede tide r mand ( +  
M). 73: Heavy Tra ffic /S tæ rkTobak (+  M). 
75: Coonskin ( 4  P 4- M 4- stills). 76: 
Hey Good Lookin ’ ; W ar Wizards. (PH)

BALLAD OF CABLE HOGUE, The - *  
CABLE HOGUE -  PRÆRIENS TØRST
IGE MAND.

BARNESTJERNER -  Et fænomen, der 
oplevede sin store opblom string i H o lly 
wood i 1920’erne og 1930’erne, med 
navne som Jackie Coogan (»The Kid«), 
J a c k ie  C o o p e r  (» S k ip p y « ), F re d d ie  B a r-
tholom ew og M ickey Rooney (begge i 
bl. a. »Havets Helte«), Shirley Temple 
(bl. a. »Lille W il I Le W inkie« og en lang 
række film  med ordet li lle  i titlen). I 
fyrrerne dannede Mickey Rooney par 
med Judy Garland i en række film , og 
Roddy McDowall (»Grøn var min barn
doms dal«) og Claude Jarman jr. (»H jor
tekalven«) fortsatte  traditionen. T rad itio 
nen gik i øvrigt i a lt væ sentligt ud på 
det idealiserende, det tu ttenuttede og
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overkvikke, der spilledes på de senti
mentale strenge, unatur syntes om ikke 
en forudsæ tning så dog en absolut fo r
del. Problemet fo r en barnestjerne er, 
hvad den skal leve af, når den bliver 
voksen, idet film karrieren i de fleste 
tilfæ lde viser sig ikke at overleve teen- 
age-stadiet og det deraf påtvungne sk ift 
af rollefag, sp illestil og image. Der må 
dog her -  som over fo r voksne skuespil
lere -  indrømmes enkelte tilfæ lde af 
na turta len t (udefinerbart).

I 1950'erne og 60’erne syntes W alt 
DISNEY PRODUCTIONS med sine 

TV-udsendelser og børne-spille film  at 
have taget patent på fænomenet (især 
huskes Kevin Corcoran og naturligvis 
Hailey Mills, begge var med i »Polly- 
anna«).

I 1970’erne, hvor realismen -  også på 
dette område -  fo r en del har fortræ ngt 
den naive idealisering, er barnestjerner 
og den type film, de hører hjemme i, 
blevet mindre alm indelige. Jodie -> 
FOSTER sås i et par D isney-film  og ->  
ALICE BOR HER IKKE MERE, men gik 
allerede 13 år gammel over i det »voks
ne« rollefag som mindreårig gadeluder 
i -► TAXI DRIVER -  hvilket nok har 
spoleret hendes image for de uskyldige 
barneroller. Tatum -► O ’NEAL viste, t i l 
syneladende, naturtalent ved sin fars 
side i Bogdanovich’ »Paper Moon«, 
ligesom A lfred Lutte r III, viste stort 
ta len t i »Alice bor her ikke mere« i 
samspil med Ellen BURSTYN. (PH)

BARRY LYNDON ->  anm. side 205.

BEATTY, Warren (30.3. 1937) -  Skuespil
ler. Litt: Films and Filming, aug. 1975. 
P lanlægger film  om Howard Hughes. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Arthur Penn, 1922 -  : Themes and 
Variants; The Only Game In Town/Højt 
spil i Las Vegas (Opt. 68). 71: McCabe &. 
Mrs. M il le r /->  VESTENS SYNDIGE PAR 
-  McCABE & MRS. MILLER; $ (D o lla rs)/ 
Skudsikkert dollarkup. 73: Year of the 
Woman (dokum entarfilm ). 74: The Paral- 
lax V iew / SIDSTE VIDNE. 75: Sham
poo ( +  P +  Co-M a); The Fortune/Ta’ 
livet a’ kællingen. (CH)

BENJAMIN, Richard (22.5. 1938) -  Skue
spiller. Uddannet på Northwestern Uni- 
versitys dramatiske skole, hvor han tra f 
Paula Prentiss (f. Ragusa), som han g if
tede sig med i 1961. Parret var med i 
New York Shakespeare Festivals opsæ t
ning af »As you like it« og i TV-serien 
»He and She«, der blev hans gennem
brud. Han turnerede i USA med skue
sp ille t »Barefoot in the Park«, som han 
siden -  som god ven af Neil ->  SIM ON -  
iscenesatte i London. Broadway debut 
1966 i »Star Spangled Giri«. Litt: In ter
view, februar 1974. Film:
53: Thunder over the Plains/Torden over 
prærien. 69: Goodbye Colum bus/Good- 
bye Columbus -  Rend mig i am bitioner
ne. 70: Catch-22/ PUNKT 22; Diary of 
a Mad Housewife/Konen er gal. 71: The 
Marriage o f a Young S tockbroker; The 
Steagle. 72: Portnoy’s Com pla in t/A lex- 
anders stående problem. 73: The Last of 
Sheila/M ordets puslespil; W estworld/ 
Vestens vilde robotter. 75: The Sunshine 
Boys. (PH)

BENTON, Robert (1932) -  M anuskript
forfa tte r. Også instruktør. Født i Dallas, 
Texas. I 1953 på University of Texas,

free-lance skribent til månedsmagasinet 
»Esquire«, fastansat 1956, først som med
arbejder, dernæst lay-out mand og ende
lig art d irector på »Esquire« i 1960. Tea
term anuskripter bl. a. »The W orry Box« 
(62) og »Extremism« (64) samt et par 
scener til »Oh, Calcutta« (69) og »It’s a 
bird . . . It ’s a plane . . . It ’s Superman«. 
Urealiserede manuskripter: »Floreana« 
og »Money’s Tight«. Benton har o ftest 
sam arbejdet med David Newman om ma
nuskripterne, og det nævnte projekt, 
»Floreana«, skal e fter planen instrueres 
af Newman, der tid lige re  har instrueret 
»The Crazy Am erican Giri« (74). Litt: 
Action, marts-april 1973. Film Comment, 
m arts-april 1973. Film:
64: A Texas Romance 1909 (Co-P). 67: 
Bonnie &  Clyde (Co-Ma). 70: There Was 
a Crooked Man/Slangen (Co-Ma). 72: 
Bad Company/ -*■ WESTENS VILDE 
DRENGE (I +  Co-M a); W hat’s Up, Doc? 
/Du er toppen, professor (Co-M a); Oh! 
Calcutta (Co-Ma). 76: The Late Show 
(I +  Ma); Superman (Co-Ma). (CH)

BERGEN, Candice (9.5.1946) -  Skuespil
lerinde. Film (siden Filmens HHH, IV):

68: The Magus/En djæ velsk leg. 70: The 
Adventurers/De smukke og de voldsom 
me; G etting S traight; Soldier Blue. 71: 
The Hunting Party; T. R. Baskin; Carnal 
Knowledge/ -> KØDETS LYST. 74: 11 
Harrowhouse/Masser af diamanter. 75: 
Bite the Bulle t/B id  tænderne sammen; 
The W ind and the Lion/Vinden og løven. 
76: The Domino Principle. 77: Capricorn 
One. (MB)

BERLIN, Jeannie (1.11. 1949) -  Skuespil
lerinde. Født i Los Angeles. Datter af 
Elaine MAY. S p ille t på off-Broadway. 
Pris for bedste b iro lle i -> HJERTEKNU
SEREN (National Society of Film Cri- 
tics). Har skrevet et film m anuskript om 
im m igrantfam ilie i New York. Film:
70: The Baby Maker; Getting Straight; 
The Strawberry Statem ent/B lod og jo rd 
bær. 72: The Heartbreak K id /H jerteknu- 
seren; Portnoy’s Com plaint/A lexanders 
stående problem ; Bone. 75: Sheila Le
vine Is Dead and Living in New York-' 
Sheila Levine -  sjov pige i New York.

(LØ)
BESTSELLERFILM udgør en gruppe for 
sig blandt t id e n s ->• FILMATISERINGER. 
Det er en etableret regel i am. medier, 
at en litteræ r bestseller skal udnyttes 
kom m ercielt som film , hvis det er m uligt 
og helst også hvis det ikke rig tig t er 
m uligt at omsætte det litteræ re værk til 
film, jf. film atiseringen af Richard Bachs 
»Jonathan Livingston Seagull« (instrue
ret af Hall Bartle tt) og Desmond M orris ’ 
»The Naked Ape« (instrueret af Donald 
Driver). Undertiden er et film p ro jek t først 
blevet prøvekørt som roman -  f. eks. i t il-  
fæ ldene ->  LOVE STORY og The -»- 
GODFATHER -  fo r så, når bogen havde 
opnået bestseller-status, at blive film a
tiseret. Bogen fungerer således sim pelt
hen som led i reklamekampagnen for f i l 
men. Typiske bestse ller-film atiseringer 
er DØDENS GAB, ->  EKSORCIS
TEN, Lewis G ilberts »The Adventurers« 
(De smukke og de voldsomme) efte r Ha
rold Robbins, Tom G ries’ »The Hawaii- 
ans« (Hawaii brænder) e fter James Mi- 
chener, Jack Haleys »The Love Machine« 
(Kærlighedsmaskinen) e fte r Jacqueline 
Susann og Schaffners »Papilion« efter 
Henri Charriéres selvbiografi. (PS)

B-FILM TV-FILM
BILL, Tony (23.8. 1940) -  Producent. T id 
ligere skuespiller. Født i San Diago. 
G ik på Notre Dame University, hvor han 
medvirkede i mere end et halvt hundre
de skuespil. Kom direkte fra universi
te te t til Hollywood, hvor han de første 
år var skuespiller. Film:
63: Come Blow Your Horn/Pas på ung
karlene (S); The Carpetbaggers/De 
ubændige (S); Sold ier in the Rain (S). 
65: Marriage On The Rocks/Hvordan 
man får succes i s it andet ægteskab med 
sin første kone (S); None But The 
Brave/Kun fo r de tapre (S). 66: You’re 
A Big Boy Now/Big Boy (S). 68: Ice S ta
tion Zebra/S.O.S. Nordpolen (S); Never 
A Duil M om ent/Kæ rlighed og kildevand 
(S). 69: Castle Keep/Den enøjede falk 
(S). 70: Flap/Baskende ørn (S). 71: 
Deadhead Miles (ikke udsendt) (Co- 
P). 73: Steelyard Blues/Fræk som fan
den (Co-P). 74: The Sting/ ->  SIDSTE 
STIK (Co-P). 75: Shampoo (S); Hearts 
o f the W est/ -> HO LLYW O O D C O W 
BOY* (P). 76 ->  TAXI DRIVER* (Co-P); 
Harry and W alter Go To New York (P).

229



BIOGRAFISK FILM -  Film som i semi- 
fik tiv  form sk ild rer en autentisk person, 
person ificere t af en skuespiller. Genren 
etablerede sig i 30’erne, hvor især Paul 
Muni specia liserede sig i frem stillinger 
af berømte mænd (Capone, Pasteur, Zo- 
la, Juarez). I 70’erne har de betydeligste 
bidrag til genren været Schaffners -»• 
PATTON: PANSERGENERALEN, med 
George C. S cott som den komplekse 
general, W iderbergs -> JOE H ILL om 
den po litiske aktiv ist og martyr, Furies 
»Lady Sings the Blues« med Diana 
ROSS som B illie  Holiday og Bob Fosses 
— LENNY om entertaineren Lenny Bruce. 
Dertil kommer b iografiske film  om de be
rømte westernskikkelser, ofte afmytolo- 
giserende som i Peckinpahs »Pat Gar- 
rett and B illy  the Kid«. I film  som Penns 
En —► GOD DAG AT DØ (om en hvid 
mands liv som indianer) og Roy Hiils 
»The G reat W aldo Pepper« (om en kunst
flyver) benyttes formen i skildringen af 
fik tive  personer. V ig tigste film :
70: Patton/Patton: Pansergeneralen -  
Franklin - *  SCHAFFNER; Song of Nor- 
way -  Andrew L. Stone (om Edvard 
G rieg). 71: Doc/Doc Holiday -  Frank 
Perry; Von Richthofen and Brown/Den 
røde baron -  Roger Corman; JOE 
H ILL -  Bo W iderberg. 72: Lady Sings the 
Blues -  Sidney Furie (om B illie  Holiday); 
The Great W altz/Den store vals -  Andrew 
J. Stone (om Johann Strauss d.æ. og 
d.y.); The Life and Times of Judge Roy 
Bean/Judge Roy Bean -  Vestens blodige 
dommer -  John Huston; D irty L ittle  Billy 
-  Stan - *  DRAGOTI (om B illy the K id); 
The Great North fie ld  M innesota Raid/ 
Jesse James’ store bankkup -  Philip 
KAUFM AN. 73: Dillinger -  John ->  M ILI- 
US; Pat G arrett and B illy the K id/Pat 
G arrett og B illy the Kid -  Sam —► PEC- 
KINPAH; Serpico -  Sidney - *  LUMET 
(om politim anden Frank Serpico). 74: 
Conrack -  M artin ->• RITT (om skolelæ 
reren Pat Conroy); LENNY -  Bob —► 
FOSSE (om Lenny Bruce). 75: Funny 
Lady -  H erbert -»• ROSS (om Fanny 
Brice). 76: Gable and Lombard/En duft 
af skandale -  Sidney Furie; W. C. Fields 
and Me -  A rthur - *  HILLER. (PS)

BISSET, Jacqueline (13.9. 1944) -  Skue
spillerinde. Født i England. Fotomodel 
og TV-reklam er samt sm åroller i en
gelsk film . T il Hollywood i 67 på en Fox- 
kontrakt, så international stjerne. Film: 
65: The Knack/Det -  og hvordan man får 
det. 66: Cu l-de-Sac/B lind vej; A rriveder- 
ci Baby/Arrivederci Baby e ller: hvordan 
man s lipper af med sin kone. 67: Casino 
Royale/James Bond 007-Casino Royale; 
Two fo r the Road/To på vejen; The Cape 
Town A ffa ir. 68: The Sweet Ride/Ung 
galskab; The D etective/Detektiven; Bul- 
litt; La Promesse =  Secret W orld. 69: The 
First Time. 70: A irp o rt/A irpo rt -  V inger af 
ild; The Grasshopper. 71: The Mephisto 
W altz/I satans kløer; Secrets; Believe In 
M e. 72 : S ta n d  up  an d  be  C o u n te d ; T h e
Life and Times of Judge Roy Bean/Judge 
Roy Bean -  Vestens blod ige dommer. 
73: The Thief Who Came To Dinner/ 
Charmetyven; La nuit américaine/Den 
amerikanske nat; Le M agnifique/Agen- 
ten som ikke ku’ knaldes. 74: M urder on 
the O rien t Express/M ordet i O rien t-eks
pressen. 75: The Spiral Staircase/13 trin 
mod døden; Der R ichter und sein Henker 
=  The End of the Game. 76: La Donna

della Domenica; St. Ives/En varm sag; 
The Exterminator. 77: The Deep. (MB)

BLACK HUMOR -  Black Humor er et 
begreb i 60’ernes am. litteratur, hvor en 
gruppe forfa tte re  bl. a. Thomas Pynchon, 
James Purdy, Thomas Berger, Joseph 
—► HELLER, Bruce Jay Friedman, Terry 
Southern, Kurt Vonnegut, John Barth og 
Jules ->  FEIFFER, med aner hos både 
Kafka, Nabokov og absurdismen, giver 
tragi-kom iske, groteske skildringer af v ir
keligheden. Mange af 70’ernes film  er 
præget af black humor-stilen, bl. a. - *  
M.A.S.H. samt film atiseringer af black 
hum or-litteratur som ->■ PUNKT 22 og ->■ 
SLAGTEHUS 5. V ig tigste film :
70: End of the Road -  Aram A V A K IA N ; 
M.A.S.H. -  Robert ALTM AN; Some- 
thing fo r Everyone/Kæ rlighed til alle
-  Harold Prince; The Angel Levine
-  Jan Kadar; Catch-22/Punkt 22 -  M :ke
-> N ICHO LS; Husbands/ - *  Æ GTE- 
MÆ ND -  John CASSAVETES. 71: 
Born to W in/Født til at vinde -  Ivan 
->  PASSER; Harold and M aude/Harold 
og Maude -  Hal -*■ ASHBY; L ittle  Mur- 
ders/Småmord -  Alan ->  ARKIN ; The 
H osp ita l/H osp ita le t -  Arthur — HILLER;  
K otch/Kotch -  Jack Lemmon; A New 
Le af/ I LYST OG DØD -  Elaine
MAY; TAKIN G  OFF -  M ilos FOR
MAN; Fritz the C at/ - *  FRITZ THE CAT
-  FEDE TIDER, MAND -  Ralph B A K 
SHI. 72: Pete ’n’ T illie /P e te r og T illie  -  
Martin ->  RITT; S laughterhouse-Five/ 
->  SLAGTEHUS 5 -  George Roy HILL. 
73: Save the Tiger/M anden i midten -  
John ->■ AVILDSEN; Steelyard Blues/ 
Fræk som fanden -  Alan Myerson. 74: 
Freebie and the Bean/Knust bil til frokost
-  Richard Rush: The Front Page/Ryd fo r
siden -  B illy W ilder; LENNY -  Bob 
-*• FOSSE. 75: Dog Day Afternoon/En

SKÆ V EFTERMIDDAG* -  Sidney ->  
LUMET; The Fortune/Ta’ livet a’ kæ llin
gen -  Mike -v  N ICHOLS; Inserts/Tæt 
på -  John Byrum; One Flew Over the 
C uckoo’s N e s t/->  GØGEREDEN -  M ilos 
-► FORMAN. (PS)

BLACK, Karen (1.7. 1942) -  S kuespiller
inde. G ik på balletskole, men skiftede til 
dramatik på Northwestern University. 
S luttede sig til Heckscher House, New 
York, hvor hun spillede flere Shake- 
speare-roller. 1965 Broadway-debut som 
stjerne i fiasko-skuespille t »Playroom«, 
der im id lertid  g jorde hende berømt, ud
nævnt til sæsonens bedste skuespille r
inde af New York-kritikerne. Andre sce
neroller bl.a. »Happily Ever After«, »Keep 
it in the Family« samt »The Snow Tree«, 
produceret af ACTO RS’ STUDIO. 
Gennembrud på film  i ->  FIVE EASY 
PIECES. Filmen »Freedom« er produce
ret af Scientology-kirken. Film:
60: The Prime Time. 66: Y ou’re a Big Boy 
Now/Big Boy. 69: Hard Contract/Tre 
mænd skal myrdes; Easy Rider. 70: Five 
Easy Pieces; Freedom. 71: Drive, He 
Said/Sømmet i bund; A Gunfight/Gun- 
figh t -  duel på seksløber; Born to W in/ 
Født til at vinde. 72: C isco P ike/Narko- 
forhandleren C isco Pike; Portnoy’s Com- 
plaint/A lexanders stående problem. 73: 
The Pyx; L ittle  Laura and Big John; The 
O utfit/O pgør i underverdenen; Rhinoce- 
ros. 74: The G reat Gatsby/Den store Gats
by; A irport 1975/Airport ’75; Law and Dis- 
order. 75: Day of the Locust/Katastrofe- 
natten; NASHVILLE* (+  Sa); T rio logy 
of Terror (TV). 76: Ace Up My Sleeve =
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Crime and Passion/Et es i ærmet; Family 
P lo t/ FAMILY PLOT -  DEN ENES 
DØD*; Burnt O fferings. (PH)

BLACK, Noel (1937) -  Instruktør. G ik i 
klasse med Francis Ford ->• COPPOLA 
på UCLA. Siden skiftevis produktions
leder, k lipper og lydtekniker på en række 
industrie lle  film  og undervisningsfilm . 
Litt: Action, Sep-O kt 1969. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
68: Pretty Poison/Engel med m order
hånd (+  P). 70: Cover me, Babe. 71: 
Jennifer on my Mind. 76: l ’m a Fool (TV).

(PH)

BLAKE, Robert (18.9. 1938) -  Skuespil
ler. Barnestjerne som Bobby Blake i 
»Our Gang«-serien og som L ittle  Beaver 
i »Red Ryder« (49). Debut i TV i 53 i »Fa- 
vourite Story« i serien »Born Unto Troub- 
le«. T il film en igen i 56 som Robert 
Blake. Studerede dramatik på Jeff Co- 
reys Drama School i 58 og debuterede 
samme år på tea tre t i en opsætning af 
»A Hatful of Rain« (»Narkomanen«). 
Egentlig t filmgennembrud som den ene 
af morderne i »In Cold Biood« (»Med 
ko ld t blod«, 67). M odtog i 75 en Emmy 
for s it spil i TV-serien »Baretta«. Film:
45: Dakota. 48: Andy Hardy; Lost Angel; 
The Treasure of the S ierra Madre/Tre 
mand søger guld. 49: Woman in the 
W indow. 50: The Black Rose/Sorte rose; 
Horns Blow at M idnight. 52: Apache War 
Drums. 53: Treasure of the Golden Con- 
dor. 56: Screaming Eagles/Faldskærms- 
heltene. 57: Three V io lent People/Tre 
voldsomme mennesker; The Tijuana 
Story (+  stunt). 58: The Beast of Buda
pest; Revolt in the Big House. 59: Battie 
Flame/Fronten i flammer; Pork Chop 
Hill/Arrgreb før daggry; The Purple Gang. 
61: Town W ithout Pity/Byen uden nåde. 
63: PT 109/PT 109 på natpatrulje. 65: 
The Greatest Story Ever Told. 66: This 
Property Is Condemned/Hvermands pige. 
67: In Cold B lood/M ed ko ld t blod. 69:

Telt Them W illie  Boy Is Here/Jagten på 
W illie  Boy. 71: Going A ll Out. 72: Corky. 
73: Electra G lide In Blue/På farlig  pa
tru lje. 74: Busting/Busting -  Politie ts fa r
ligste job. (MB)

BLUME IN LOVE -> UD, SA’ MIN KONE

BOGART, Paul (21.11. 1919) -  Instruktør. 
Født i New York i en musikalsk fam ilie, 
der var tilkny tte t Broadway-teatrene. A r
bejdede med dukketeater i »Berkeley 
Marionettes« og kom derefter til TV som 
stage manager på Live-Showet »Broad- 
way Open House«. For TV har han bl. a. 
lavet spille film ene »Johnny Belinda«, »A 
Memory of Two Mondays«, »The Country 
Giri« og senest »Tell Me W here It Hurts« 
(»Sig hvor det gør ondt«), Litt: Action, 
m arts-april 75. Film:
69: Marlowe/M arlowe -  en syl i ryggen. 
70: Halls of Anger. 71: Skin Game/She- 
riffens skræk. 72: Cancel My Reserva
tion. 73: Class of '44. 75: Mr. Ricco/Den 
maskerede morder. (MB)

BOGDANOVICH, Peter (30.7. 1939) -  In
struktør. Født i New York og begyndte 
som skuespillerelev hos Stella Adler i 
55 og spillede på off-Broadway teatre. 
Instruktørdebut på teater med C liffo rd  
Odets »The Big Knife« i 59, fu lg t af bl. a. 
»Ten L ittle  Niggers« og »Camino Real«. 
Begyndte i 61 at skrive film artik le r til 
»Esquire«, arrangere film serier og skrive 
monografier fo r Museum of Modern Art 
om Hawks (61), W elles (62) og H itchcock 
(63). Til Hollywood i 64 som assistent og 

2 UN IT-instruktør fo r Roger Corman, 
først på »De vilde engle«. Han lavede der
efter enkelte scener, der blev indkopieret 
i en russisk sc ience-fic tion-film  »Voyage 
to the Planet of Prehistoric Women«. For 
BBC lavede han dokumentarfilmen »The 
Great Professional -  Howard Hawks« 
(67) og i 68-69 »Directed By John Ford« 
(uds. 71). Har også udgivet bøger om 
John Ford, Fritz Lang og Allan Dwan

og udsendte sine film a rtik le r under titlen 
»Pieces of time« (i England »Picture 
Shows«). Eget produktionsselskab fra  67 
»Saticoy Prod.«. Et producerfæ llesskab 
med Francis Ford COPPOLA og W il
liam FRIEDKIN, »The D irec to r’s 
Comp.«, blev indledt i 72, men synes nu 
opløst. Litt: Films &. Filming, jun i 72; 
S ight &  Sound, vin ter 73-74. Film:
68: Targets/Snigskytten ( +  M +  P +  S 
+  Kl.). 71: The Last Picture Show/ -»■ 
SIDSTE FORESTILLING ( +  Co-M). 72: 
W hat’s Up Doc?/Du er toppen, pro fes
sor (+  Hist. +  P). 73: Paper Moon ( +  P). 
74: Daisy M ille r (+  P). 75: A t Long Last 
Love/Det ender med kæ rlighed ( +  M +  
P). 76: Nickleodeon (+  Co-M ). 77: The 
King o f the Gypsies (+  M +  P). (MB)

BOTTOMS, Timothy (30.8. 1951) -  Skue
spiller. T id lig  interesse i skuespil, med
lem af The Youth Theatre og af Santa 
Barbara M adrigal Society, med hvilket 
han var på turné i Europa 1967. Blev 
opdaget af Hollywood, da han spillede 
Romeo i en Equity Study-opsæ tning, 
og medvirkede i »Puppet Show« i H o lly
wood Bowl 1969. Film:
71: Johnny got his Gun; The Last P ic
ture Show/ SIDSTE FORESTILLING. 
72: Look Homeward, Angel (TV). 73: 
Love and Pain and the W hole Damn 
Thing (prod. 71); The Påper Chase/Su- 
per-studenten. 74: The W hite Dawn; The 
Crazy W orld o f Julius Vrooder. 76: O pe
ration: Daybreak/Nazi-bødlen; A Small 
Town in Texas; The Moneychangers; 
Rollercoaster. (PH)

BOX-OFFICE -  Egl. b ille tkontor, men 
udvidet til at omfatte begrebet indtjening 
(filmen havde fantastisk box-office), så
ledes at en film s kom m ercielle værdi 
måles i »box-office«. Branchebladet ->  
VARIETY offen tliggør en ugentlig s ta ti
stik over de fo r tiden 50 førende ind
tjenere på am. biografer. 70’erne har 
været opgangstider fo r am. film , og box- 
o ffice  satte rekord i 1975 med en ind
tjening, der også forholdsm æ ssigt over
gik de største år i 30’erne. Hermed be
kræftedes nok engang det socio logisk 
interessante fænomen, at b iografbesøget 
s tiger i krisetider. (PM)

B ox-O ffice , i betydningen b ille tind tæ gt, bruges ofte  i reklamekampagner 
fo r en film . Men som de t ses af nedenstående grafiske op s tillin g  (fundet i 
»H ollywood Reporter«, 15.12. 75) skal ta l behandles med varsomhed.
T il venstre i opstillingen ses, hvilke film  der nær udgangen a f 1975 havde
s p ille t fle s t do lla rs  ind. T il hø jre ses, hvilke film  der ree lt
havde sp ille t fle s t penge ind, a ltså regnet e fte r pengenes købekraft.
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BOYLE, Peter (1937) -  Skuespiller. Født 
i Philadelphia. Var munk i Christian 
Bros.-ordenen før han i begyndelsen af 
60’erne kom til New York. Spillede i off- 
Broadway fo restillinge r og sluttede sig 
senere t il The Second C ity i Chicago. 
Har lavet TV-reklamer. Med i TV-film en 
»The Man W ho Could Talk to Kids«. 
Gennembrud på film  i »Joe«. Litt: Inter
view jan. 73. Film:
68: The Virg in President. 69: Medium 
Cool/M edium  Cool -  Chicago 68. 70: 
Diary o f a Mad Housewife/Konen er gal; 
Joe. 71: T. R. Baskin. 72: Dime Box; The 
Cand idate / ->  STEM PÅ McKAY. 73: 
Steelyard Blues/Fræk som fanden; S lith- 
er; The Friends of Eddie Coyle/Skyd, 
Eddie; Kid Blue. 74: Crazy Joe (US/IT); 
Young Frankenstein/-*- FRANKENSTEIN 
JUNIOR. 76: ->  TAXI DRIVER*; The 
Swashbuckler =  The Scarlet Buccaneer/ 
Den røde pirat. (LØ)

BRANCHEBLADE VARIETY

BRANDO, Marlon (3.4. 1924) -  Skuespil
ler. Har til TV indta lt »Now That the Buf- 
fa lo ’s Gone« (GB, 69) og serien »The 
North American Indian« (70). ->  OSCAR 
1972 fo r rollen som The —► GODFA- 
THER; vakte en del opmærksomhed 
da han gennem Apache-indianeren Lit- 
tle feather nægtede at modtage den med 
begrundelse i film industriens behand
ling af de amerikanske indianere. Litt: 
M orella &. Epstein: Brando. The Unau- 
thorized Biography, 73; Interview jan. 75. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
68: Queimada (IT/FR); Candy (USA/ 
IT/FR). 71: The N ightcom ers/Den nat
lige gæst (GB). 72: The G odfather; L’U tili- 
mo Tango a Parigi/S idste tango i Paris 
(IT/FR). 76: The Missouri Breaks/Duel i 
M issouri. 77: Apocalypse Now; Super
man. (LØ)

BRIDGES, Beau (19.12. 1941) -  Skuespil
ler. Søn af skuespilleren Lloyd Bridges, 
bror til Jeff ->  BRIDGES. Første scene
rolle som 6-årig i »Alle mine sønner«. 
Med i faderens TV-serie »Sea Hunt« og 
i sm åroller i film . Andre TV -ro ller i serien 
»Ensign O ’Toole« (regelmæ ssigt) og 
»Ben Casey«, »Dr. Kildare«, »Mr. Novak«, 
»Combat« og »Eleventh Hour« (gæ ste
optræden). Studerede Theater Arts ved 
UCLA. Filmgennembrud i »Chicago, C h i
cago«. L itt: Newsweek, 10. dec. 1973. 
Film:
48: No M inor V ices/Tre er en fo r mange. 
49: The Red Pony/Den røde pony; Zam- 
ba/Kæ m pegorillaen Zamba; Force of 
Evil/Ondskabens magt. 61: The Explosive 
Generation. 65: V illage of the Giants. 68: 
The Incident/New  York kl. 3 nat; For 
Love of Ivy/En mand til Ivy; Return of 
the Boom erang/Det vilde land (australsk, 
uds. 72 i USA som Adam ’s W oman); 
A ttack on the I ron Coast/Angreb på Pan
serkysten. 69: Gaily, G aily/Chicago, C h i
cago. 70: The Landlord. 71: The Christian 
L ic o r ic e  S to re ; T h e  S k i B um . 72: H a m -
mersmith is Out; C h ild ’s Play. 73: Your 
Th ree Minutes are Up. 74: Lovin ’ Molly. 
75: The O ther Side of the Mountain. 76: 
Dragonfly =  One Summer Love; Swash
buckler =  The Scarlet Buccaneer; Two 
Minute W arning; Greased Lightning. 77: 
Behind the Iron Mask. (PH)

BRIDGES, James (ca. 1936) -  Instruk
tør. Også M anuskrip tforfa tter, skuespil

ler. Født i Paris, Arkansas. Har m edvirket 
i 50 TV-shows. Skrev 1962-65 18 ep iso
der til »The A lfred H itchcock Hour« 
(b l.a . The Unlocked W indow /Det åbne 
vindue) samt 14 andre TV-film . Har skre
vet 16 skuespil og instrueret på teatret, 
bl. a. »A S treetcar Named Desire« med 
Faye DUNAW AY og Jon ->  VOIGHT. 
Instruerede sin første film  1970. Kom 
mende film : »9/30/55« (I +  Ma). Litt: A c 
tion jan.-feb. 71. Film:
57: Johnny Trouble (S). 58: Joy Ride (S). 
64: Tarzan and Jane Regained; Sort of 
(S). 66: The Appaloosa/Banditterne (Co- 
Ma). 68: Faces (S). 70: The Forbin Pro
je c t (Ma); The Baby Maker ( +  Ma). 72: 
Limbo (Co-Ma). 73: The Paper Chase/ 
Super-studenten (+  Ma). 77: 9/30/55 
(+  Ma). (LØ)

BRIDGES, Jeff (4.12. 1949) -  Skuespil
ler. Søn af Lloyd Bridges, bror til Beau 
->  BRIDGES. Debut 8 år gammel i fa 
derens TV-serie »Sea Hunt«, siden t i l 
lige »The Rovers« og »The Lloyd Bridges 
Show«. 14 år gammel med faderen på 
turné i England m. »Anniversary Waltz«. 
Med i PILOT »In Search of America« 
og i en episode af TV-serien »The FBI«, 
1969. S tuderet hos Uta Hagen i New 
York. Har kom poneret ca. 100 sange, 
hvoraf Quincy Jones lod ham synge 
»Lost in Space« i underlæ gningsm usik
ken til »John og Mary«. Litt: Interview 
feb. 1975. Newsweek, 10. dec. 1973. Film: 
69: The Yin and the Yang of Mr. Go. 70: 
Halls o f Anger. 71: The Last Picture 
Show/ SIDSTE FORESTILLING. 72: 
-> FAT CITY; Bad Com pany/ WEST- 
ENS VILDE DRENGE. 73: Lolly Madonna 
XXX; The Last American Hero; The Ice- 
man Cometh. 74: Thunderbolt and Light- 
foot/Thunderbolt. 75: Rancho DeLuxe; 
Hearts o f the W est/ - *  HO LLYW O O D 
CO W BO Y*. 76: Stay Hungry; King Kong; 
T ilt. 77: W in ter K ills. (PH)

BRONSON, Charles (3.11. 1922) -  Skue
spiller. Litt: Interview okt. 1974. Film (s i
den Filmens HHH, IV):
58: Showdown at Boot H ill/O pgør ved 
Boot H ili. 68: Adieu l ’ami/Farvel min ven; 
C ’era una volta il W est/Vestens hårde 
halse. 69:Twinky; Le passagerde lap lu ie / 
Passageren i regnen. 70: You Can’t  Win 
Them A ll/To tvivlsomme patrioter; C itta 
V iolenta/Den brutale by; De la part des 
copains/Kold Sved. 71: Quelqu'un der- 
riére de porte; Soleil Rouge/Den røde 
sol; Chato’s Land. 72: Joe Valachi: I 
segreti de Cosa Nostra/Valachi sagen; 
The M echanic/M echanic -  Menneskejæ
geren. 73: Lola; Valdez, il mezzosangue 
=  The Valdez Horses/Chino -  den ukue
lige; The Stone Killer. 74: Mr. Majestyk; 
Death W ish/En mand ser rødt. 75: Break- 
out/Manden uden nerver; Hard Times/ 
S treetfighter. 76: Breakheart Pass/Fort 
Hum boldt; From Noon T ill Three/Barvken 
tømmes mellem 12 og 3; The W hite Buf- 
falo; St. Ives/En varm sag. 77: Telefon; 
Raid On Entebbe. (CH)

BROOKS, Mel (1928) -  Instruktør. Også
manus-forfatter, skuespiller. Egl: Melvin 
Kaminsky. Familiens nabo var trom m e
slageren Buddy Rich som Brooks kom i 
lære hos. O ptrådte som komiker fra  sin 
tid ligs te  ungdom. I hæren som 17-årig. 
Show-biz-gennembrud på TV, hvor han 
blev fast skribent på »Your Show of 
Shows« sammen med bl. a. Carl —► REI
NER. Han »opfandt« serien »Get Smart« 
(i Danmark: »Smart skal det være«)
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sammen med Buck HENRY og skrev 
flere m anuskripter til den. Ny TV-serie 
1975-76 »When Things W ere Rotten«, 
helt fri gendigtn ing af Robin Hoods lyst
ige eventyr. Skrev fo r tea tre t -  og op
trådte  en sjæ lden gang -  fra 50’erne bl.a. 
»Once Over Lightly« (55), »Shinbone 
Alley« (57) og »All American« (62). Har 
fået —► OSCAR fo r henholdsvis tegne
film en »The C ritic« og »The Producers«. 
G ift med Florence Baum 1952-59, er nu 
g ift med Anne Bancroft. Litt: Kosmora- 
ma, efterår 1975, nr. 127; Film Comment, 
m arts-april 1975; Chaplin nr. 133, 1974; 
Playboy, feb. 75. Film:
54: New Faces (Ma). 63: The C ritic  (teg
nefilm, Ma +  S +  fortæ ller). 68: The 
Producers/Hurra fo r H itle r! e ller Hvad 
chefen gør er altid de t rig tige =  Forår 
fo r H itle r ( +  Ma +  P). 69: Putney Swope 
(Ma). 70: The Twelve Chairs (+  Co-M a 
+  K +  S). 71: Shinbone A lley (Forlæg). 
73: Ten From Your Show of Shows 
(Kom pila tionsfilm  bestående af hø jde
punkter fra  TV-serien »Your Show of 
Shows«) (CorMa). 74: Blazing Saddles/ 
Sheriffen skyder på det hele (+  Co-M a 
+  K +  S); Young Frankenstein/->FRAN
KENSTEIN JU N IO R '( +  Co-Ma). 76: S i
lent Movie ( +  Co-M a +  S). (CH)

BROOKS, Richard (18.5. 1912) -  Instruk
tør. Litt: Positif 175, nov. 75. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
71: $ (Dollars)/Skudsikkert do llarkup 
( +  Ma). 75: Bite the Bu lle t/B id  tæ nder
ne sammen. (LØ)

BROWN, David -> ZANUCK, Richard

BROWN, Jim (James) (17.2.1936) -  Skue
spiller. Må ikke forveksles med James H. 
Brown (»Black Spurs« (65); »Town Tam
er« (65); »The Cool Ones« (67) etc.). 
(->  NEGERE i amerikansk film ). Film (s i
den Filmens HHH, IV):
68: Dark o f the Sun/Sidste tog fra Ka- 
tanga; Ice Station Zebra/S.O.S. N ord
polen; The Split/G angsterreden; The 
R iot/S traffefangernes hævn. 69: Kenner; 
One Hundred Rifles/100 rifle r. 70: The 
Grasshopper; . .  tick  . .  tick  . .  tick /T ick  
. .  T ick . .  T ick -  Byen der var en bombe; 
El Condor. 71: The Christian L icorice 
Store. 72: Slaughter/S laughters hævn; 
Black Gunn/Sort dynamit. 73: Slaughter’s 
Big Rip O ff; I Escaped From the Devil’s 
Island/Flugten fra  Djævleøen. 74: Three 
The Hard Way. 75: Take a Hard Ride/De 
red fo r livet. 76: Vendetta. (MB)

BUENA VISTA -► DISNEY PRODUC- 
TIONS, Walt

BURNS, Ralph (29.6. 1922) -  Komponist. 
Også arrangør og pianist. Født i Newton, 
Massachusetts, studeret på New England 
Conservatory. Spillede i 40’erne sammen 
med bl. a. Charlie Barnet (41-43), Red 
Norvo (43) og W oody Herman (44-45). 
Begyndte i 50’erne at fungere som arran
gør. I filmsammenhæng bedst kendt fo r 
musikarrangementerne t il -► CABARET, 
som gav ham en ->  OSCAR. Film:
69: Sweet Charity (Arr). 70: Move (Arr). 
71: B ananas/->  MIG OG REVOLUTIO
NEN* (Arr). 72: Cabaret (Arr). 74: - *  
LEN NY (Arr). 75: Lucky Lady/Tre smarte 
s m u g le re  p å  » L u c k y  La dy«  ( +  A rr) .  (L Ø )

BURSTYN, Ellen (7.12. 1932) -  Skuespil
lerinde. Egl: Edna Rae G illooly. 18 år

gammel tekstil-fo tom ode l i Texas som 
Edna Rae. Natklubdanserinde i Montreal 
som Keri Flynn. I New York model fo r b il
ligbogsomslag som Erica Dean. TV-rekla- 
mer og siden 1 år med i Jackie Gleason 
Show. G ik 1957 over til dramatik, fik  ho
vedro lle  i showet »Fair Game« under 
navnet Ellen McRae. T il Hollywood i 
film  og TV, bl. a. i serien »The Doctors«. 
Retur til New York fo r at studere hos 
Lee ->  STRASBERG. I film  igen ca. 1970 
som Ellen Burstyn. —► OSCAR fo r t ite l
ro lle n  i -h-  A L IC E  B O R  H E R  IK K E  M E R E . 
1975 på Broadway i Bernard Slades skue
sp il »Same Time Next Year«, som hun

modtog en Tony for. De tre først anførte 
film  medvirkede hun i som Ellen McRae. 
Film:
64: For Those Who Think Young; Good- 
bye, Charlie. 69 Pit Stop. 70: Tropic of 
Cancer/Krebsens vendekreds; Alex in 
W onderland. 71: The Last Picture Show/ 
-► SIDSTE FORESTILLING. 72: The 
King of Marvin G ardens/-^- ... JEG K Ø 
BER RÅDHUSPLADSEN =  M ATADO 
REN. 73: The Exorcist/ EKSO RCIS
TEN. 74: Harry &  Tonto; A lice Doesn’i  
Live Here Anym ore/A lice bor her ikke 
mere. 76: Providence. (PH)

BUSH, Billy »Green« (1936) -  Skuespil
ler. Født i Alabama som B illy Greenbush. 
Familien kom til Californ ien 1945, hvor 
han gik på high school, de refter i hæren. 
Teaterdebut 1960. Flere sm åroller i New 
York og i en enkelt TV-serie, »Stoney 
Burke«. Film:
66: Savage Seven. 69: The Reivers/De 
tre fra M ississippi. 70: Gaily, G aily/C hi- 
cago, Chicago. 70: Monte W alsh/Vest- 
ens hårde drenge; ->■ FIVE EASY PIE
CES. 71: The Organization/Bagm æ nd; 
The Jesus Trip. 72: The Culpepper Catt- 
le Co./Støv, sved og skud fra  hoften; 
W elcom e Home, Sold ier Boys; Mr. 
Brown. 73: 40 Carats/40 Karat; Electra 
G lide in Blue/På farlig  patrulje. 74: Alice 
Doesn’t Live Here Anym ore/ —► ALICE 
BOR HER IKKE MERE. 76: Mackintosh 
and T. J. (CH)

BUTLER Wilmer C. »Bill« -  Fotograf. 
Film:
68: Return of the Boomerang (i USA 
under titlen : Adam’s W om an)/Det vilde 
land. 69: The Rain People/F lygtig som 
regnen. 70: Fearless Frank. 71: Drive, He 
Said/Sømmet i bund. 72: M elinda; De- 
liverance/ ->  UDFLUGT MED DØDEN 
(2nd unit); H ickey and Boggs; The 
Deathmaster. 73: Sunshine. 74: The Con- 
versation/ -> AFLYTNINGEN. 75: Jaws/ 

DØDENS G AB; One Flew Over The 
Cuckoo’s N e s t / ^  GØGEREDEN (Co-F). 
76: The Bingo Long Travelling A ll-S tars 
and M otor Kings; L ipstick (Co-F); The 
Manchu Eagle M urder Caper Mystery; 
Alex and the Gypsy. 77: Demon Seed; 
Raid On Entebbe. (CH)

CAAN, James (26.3. 1939) -  Skuespiller. 
Efter handelsskoleeksamen begyndte 
han at læse dramatik hos Wynn Hand- 
man i tilknytn ing til Neighbourhood Play- 
house i New York. Debuterede off- 
Broadway i 61 i »La Ronde« og fik  roller 
i TV-serierne »Naked City«, »Route 66«, 
»Dr. Kildare« og »Combat«. I 1974 med
virkede han i TV-spille film en »Brian’s 
Song«. Litt: Playboy, feb. 76. Film:
63: Irma la Douce. 64: Lady in a Cage/ 
Kvinden i buret. 65: The G lory G uys/lndi- 
anerne går til angreb; Red Line 7000/ 
Spræng speedometret. 67: El Dorado; 
Moonshot; Games/Det levende lig. 68: 
Journey to Shiloh/De 7 fra  Texas; Count- 
down; Submarine X-1. 69: The Rain Peo
p le /F lygtig  som regnen; Man W ithout 
Mercy (ikke uds.). 70: Rabbit Run. 71: 
T. R. Baskin. 72: The -► GODFATHER. 
73: Slither; C inderella L iberty/O rlov til 
midnat. 74: Freebie and the Bean/Knust 
bil til frokost; The G odfather Part I I/ -> 
GODFATHER 2. del; The G am bler/Ha- 
sard. 75: Funny Lady; Rollerba ll; The 
K il le r  E lite . 76: H a rry  an d  W a lte r  G o  T o  
New York; S ilen t Movie. 77: A Bridge 
Too Far. (MB)
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CABARET (Cabaret) -  USA. P-start: 
1.3. 71/© 1972/Prem: feb. 72. P-selskab: 
ABC P ictures/ -► ALLIED ARTISTS. P: 
Cy Feuer. I/Koreo: Bob FOSSE. Ma
nus: Jay Presson Allen efter teaterm usi
cal o f Joe Masteroff, John Kander, Fred 
Ebb, baseret på skuespille t »I Am a 
Camera« af John Van Druten efter C hri
stopher Isherwoods bog »Goodbye to 
Berlin« (1939). Foto: G eoffrey Unsworth 
(Technicolor). Klip: David Bretherton. 
Musik: John Kander. Arr: Ralph -> 
BURNS. Medv: Liza ^  M INNELLI (Sally 
Bowles), M ichael York (Brian Roberts), 
Helmut Griem (Maxim ilian), Joel -► 
GREY (Konferencier), Marisa Berenson 
(Natalie), Fritz W epper (Fritz). 123 min. 
Litt: Kos. 111.

Foreløbig 70'ernes største musical, 
stram, koncentreret, original i form og 
konception. Med denne sin anden isce
nesættelse -  den første var »Sweet 
Charity« (68) -  har den tid lige re  danser 
og koreograf Bob Fosse placeret sig 
som en af de mest spændende nye in- 
struktørbegavelser.

Christopher Isherwoods roman »Far
vel til Berlin« (39) ligger til grund for 
John Van Drutens skuespil »I Am a 
Camera«, som igen ligger til grund for 
Joe Masteroff, John Kander og Fred 
Ebbs teaterm usical, som endelig af Jay 
Presson Allen blev til manus til film - 
musical-udgaven om cabaretstjernen 
Sally Bowles -  i Liza M innellis skræd
dersyede, perfekte udførelse -  i nazi
sternes forårsberuste Berlin, og hendes 
ménage å tro is med fo rfa tte r/fo rtæ lle - 
ren (M ichael York) og en tysk adels
mand (Helm ut Griem). Fosse har fly tte t 
en stor del af handlingen ind på caba- 
retscenen, hvor den styres med uhyg
ge lig menneskekendskab af konferen
cieren (Joel Grey) og hvor cabaretnum- 
rene hele tiden kommenterer den u tro
lige menneskelige adfærd uden for caba- 
reten. Balancerende på grænsen til det 
vulgære i skildringen af det vulgære, 
med gre lle farvesammenstød og hårde 
lysvirkninger, med en koreografi, der 
accentuerer dansens kontante erotiske 
udtryk og med en tekst, der i tysk caba- 
re t-trad ition siger tingene med aplomb, 
når Fosse ofte det sublime udtryk for 
tidsånden, og han lader skiftevis kame
raet betragte optrinene fra tilskuer
pladserne og fra forfa tte rens subjektive 
synspunkt som referenten i kulissen af 
begivenhederne. Således er vi med i 
sp ille t samtidig med at vi er vidende 
om, at vi skylder en andens tem pera
ment en betydelig del af oplevelsen. 
Englænderen G eoffrey Unsworths foto 
bør fremhæves fo r præcision i m iljø- 
understregningen. (PM)

CABLE HOGUE -  præriens tørstige 
mand (The Ballad of Cable Hogue) -  
USA. P-start: 24.1. 69 (slut 10.4. 69)/© 
1970. Prem: marts 70. P/l: Sam - *  PEC- 
KINPAH. Manus: John Crawford, Ed
mund Penney. Foto: Lucien Ballard 
(Technicolor). Klip: Frank Santillo, Lou 
->  LOMBARDO. Musik: Jerry ->  GOLD- 
SMITH. Medv: Jason Robards (Cable 
Hogue), S te lla Stevens (H ildy), David 
W a rn e r  (L æ g p ræ d ik a n t) .  121 m in . Litt: 
A n m . K o s . 98.

»Han fandt vandet, dér hvor det ikke 
var«, som filmen fortæ lle r til slut på 
hovedpersonens gravsted, og dermed 
må vi gå ud fra, at endnu en af Sam 
Peckinpahs he lte er gået ind i s it hus,

Liza M inne lli i »Cabaret«.

Jason Robards i »Cable Hogue«.
Dyan Cannon.

justified . Her er der ovenikøbet tale om 
Peckinpahs måske originaleste helt, i 
hvert fald den morsomste, placeret som 
han er mellem to tider, den gamle med 
dens moralbegreber, og den nye, med 
dens automobiler, fo ld in ’ money og jo rd 
spekulation.

Helten, Cable Hogue, er en elendig 
og halvgammel prospector, der i filmens 
begyndelse efterlades hjælpeløs i en 
gold ørken. Da han har overgivet sin 
sjæl i Guds hænder, finder han en kilde. 
Den ligger på et praktisk sted, nemlig 
på diligenceruten mellem Deaddog og 
G ila City. Cable Hogue bliver vand
sælger, og en omvandrende læ gpræ di
kant b liver et slags skæbnens sendebud, 
som hjæ lper ham. Cable forelsker sig i 
en luder, H ildy, og de tilb ringer et par 
de jlige  uger sammen før hun drager til 
San Francisco. 3 år efter vender hun rig 
og i bil tilbage fo r at hente Cable 
Hogue, som i mellemtiden har fået hævn 
over de venner, som sveg ham (han sky
der den ene i selvforsvar og da den 
anden bryder sammen, foræ rer han ham 
Cable Springs!). Men Hildys fine bil 
kører Cable ned, og han lægger sig til 
at dø, mens han ly tte r til første del af 
prædikantens gravtale.

Der er gammeltestamentlig styrke i 
b illederne i »Cable Hogue«, Cable og 
læ gprædikanten kom pletterer hinanden, 
med sidstnævnte som den ny tids rast
løse søgende analytiker og konfliktløser 
og med Cable Hogue som pionertidens 
analfabetiske overlevelses-individ med 
de få og stærke følelser og en hang til 
besættelse (her af hævnlyst, skønt han 
ofte nok får at vide, at hævnen tilhører 
Herren). Og der er Am erika-b illeder i 
denne fabel, der af Peckinpah er fo rta lt 
med en charme og en humor, han selv 
ofte har savnet i sine film, og som han 
så ofte fandt hos Ford. (PM)

CAMEO -  En i USA benyttet betegnelse 
fo r hvad der på dansk måske kan over
sættes til »Gæsteoptræden«, altså at 
en film stje rne med anerkendt krav på 
store ro ller accepterer en lille , ofte end
da minimal rolle i en film . Et eksempel 
kan være Gene -*■ HACKM ANs lille  
rolle som eneboeren i Mel BROOKS’ 
film  FRANKENSTEIN JUNIOR. En 
producer som den afdøde Mike Todd, 
der var mere showman end filmmand, 
byggede en film  som »Jorden rundt i 80 
dage« (56) op næsten udelukkende på 
dette princip. (PC)
CANDIDATE, The -v STEM PÅ McKAY! 
CANNON, Dyan (4.1. 1937). -  Skuespil
lerinde. Født som Samille Diane Friesen. 
Svømmelærerinde og fotom odel inden 
hun kom til Hollywood og medvirkede i 
et par sm åroller som Diane- Cannon. Der
efte r TV med »Playhouse 90« og »Gun- 
smoke« og TV-spille film en »Diane’s A d 
venture« (64). Teaterro ller og turné med 
»How To Succeed In Business . .  .« (66). 
Comeback i 69 som Dyan. Film:
60: The Rise and Fail of »Legs« Diamond/ 
Manden, som ikke kunne dø; The Rebel 
Breed. 69: Bob & Carol &  Ted &  Alice. 
71: D octo r’s W ives/Læ gefruer; The An- 
derson Tapes/Anderson-klanen; The Lo
v e  M a c h in e /K æ r l ig h e d s m a s k in e n ;  S u c h
Good Friends/Æ gteskab på trem ands
hånd; Le Casse/Kuppet. 73: Shamus/ 
Gangsternes overmand; The Last of 
Sheila/M ordets puslespil. 74: A Child 
Under a Leaf. 76: Number One (I +  Ma).

(MB)
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CARNAL KNOWLEDGE KØDETS 
LYST
CARRADINE, David (8.12. 1940) -  Skue
spiller. Født i Hollywood. Søn af John
C., broder t il Keith — CARRADINE. S tar
tede sin karriere på teater i San Fran- 
cisco. Har på TV sp ille t i serierne »Sha- 
ne« (66) og »Kung Fu« (72) samt m edvir
ket i episoder af bl. a. »Ironside« (68-71). 
På scenen i New York: »The Deputy«, 
»The Royal Hunt of the Sun«. Udsendte i 
1976 LP’en »Grasshopper«. Spille r W oo- 
dy Guthrie i »Bound fo r Glory«, 1976. 
Film:
64: Taggart/Træ k først -  lev længst. 65: 
Bus Riley’s Back In Town/Ungt begær. 
66: Too Many Thieves (TV). 67: The Vio- 
lent Ones. 69: Young B illy Young/Hævn 
i Arizona; Heaven W ith a Gun/Prær'iens 
vildeste mænd; The Good Guys and the 
Bad Guys/De gode og de skrappe dren
ge. 70: The McMasters; Macho Callahan/ 
F lygtningen Macho Callahan. 72: Box- 
car Bertha/Togrøverne fra Arkansas. 73: 
Mean S treets/ - *  GADE UDEN NÅDE*; 
Around (+  I, ikke udsendt); A Country 
M ile (ikke udsendt). 75: Death Race 2000/ 
Døds race 2000. 76: Cannonball; You and 
Me (indsp ille t 1972, +  I); Bound for 
G lory; Gray Lady Down. 77: Deathsport 
2020. (LØ)

CARRADINE, Keith (8.8. 1950) -  Skue
spiller. Født i Californ ien. Søn af John 
C., broder til David ->  CARRADINE. 
Gennembrud på scenen i rock-operaen 
»Hair«. Har sp ille t sammen med John C. 
i »Tobacco Road«. TV-debut 1971 i »Bo- 
nanza«-episode. F ilmdebut samme år i 
»A Gunfight«, gennembrud i ->  TYVE 
SOM OS, 1974. Synger og sp ille r guitar, 
har udsendt enkelte plader. -> OSCAR 
1975 for bedste original song, » l’m Easy«, 
i »Nashville«. Litt: Film Comment, m aj
juni 74; Films 111ustrated, nov. 75. Film: 
71: A G unfight/G unfight -  Duel på seks
løber; McCabe and Mrs. M i l le r / V E S T 
ENS SYNDIGE PAR -  McCABE & MRS. 
MILLER; Grassland (ikke udsendt). 73: 
Hex; Emperor of the North/Jernbanens 
hårde drenge. 74: Thieves Like Us/ ->  
TYVE SOM OS; Joe e M argherito/S lug 
ikke bomben, Joe (IT/FR/SP/TY). 75: -> 
NASHVILLE* ( +  Sa); Idaho Transfer 
(indsp ille t 1971). 76: You and Me (ind
sp ille t 1972); W elcom e to L.A. (LØ)

CASSAVETES, John (9.12. 1929). -  In
struktør. Også m anuskriptforfatter, skue
spiller. G ift med Gena — ROWLANDS. 
Har arbe jdet som stage manager på 
Broadway (»The Fifth Season«). Spille t 
meget på TV fra 1955, bl. a. tite lro llen  i 
serien »Johnny Staccato« (59), hvoraf 
han også instruerede nogle episoder. 
M edvirker i Elaine ->■ MAYs »Mikey and 
Nicky«, påbegyndt 1973, ikke udsendt. 
Litt: Films in Review, dec. 74, Filmmakers 
Newsletter, jan 75, M acGuffin 14, feb. 75. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
68: Gli in toccab ili/D e urørlige (IT) (S). 
70: Husbands/ - *  Æ GTEMÆ ND ( +  Ma 
+  S). 71: Minnie &  Moskowitz (+  Ma +  
S). 74: A Woman Under the Influence/ 
En kvinde under indflydelse ( +  Ma). 75: 
C a p o n e  (S ). 76: T h e  K ill in g  o f  a C h in e s e  
Bookie ( +  Ma); Two-M inute W arning
(S). (LØ)
C A TC H -22 - *  P U N K T 22

CATES, Gilbert (6.6. 1934) -  Instruktør. 
Bror til Joseph Cates, der bl. a. har pro
duceret »Spoon River Anthology« på

Broadway og iscenesat filmen »Fat Spy« 
(1966). Begyndte TV-karriere som guide 
ved NBC-studierne i New York. Blev 
producer og instruktør af game shows 
(konkurrenceunderholdning), bl. a. »Hag- 
gis Baggis«, 1959 og »Camouflage«, 
1961-62. Senere TV-arbejde om fatter 
bl. a. »International Showtime«, 1963-65, 
»E lectric Showcase Specials«, 1965, »To 
A il My Friends On Shore«, en TV-film ,
1972. Producer på Broadway for bl. a. 
»You Know I Can’t Hear You When the 
W ater Is Running« og »I Never Sang For 
My Father«, som han instruerede som 
film  1969 (udsendt 1970). Hans tid lige re  
film arbejde om fattede en kortfilm  og en 
dokum entarfilm  om cirkus. Nedennævnte 
»The Affa ir« er oprindelig produceret for 
TV. Litt: Action, sep-okt. 1970. Film:
62: The Painting (kortfilm , +  P +  M 
+  F +  Kl). 66: Rings Around the W orld 
(+  P). 70: I Never Sang For My Father 
( +  P). 73: Summer Wishes, W inter 
Dreams/Husker du . . .; The A ffa ir; A fte r 
the Fail (TV, +  P). 76: Dragonfly =  One 
Summer Love. (PH)

CENSUR -  Der eksisterer ikke nogen 
overstatslig censur-instans i USA, men 
film industrien oprettede i 1926 (for at 
dæmme op for anklager om umoral) den 
fr iv illig e  censurinstans Hays O ffice, op
kaldt e fter lederen W ill H. Hays. Et 
stort publikums fortsatte kritik  (der førte 
til oprettelse af »The Legion of De- 
cency« i 1934, bl. a. som protest mod 
Mae W est-film ene) fik  de fleste produ
center til at anerkende »the Production 
Code« (el. »Hays Code«, som regula
tiverne også kaldtes), der meget deta l
je re t redegjorde for, hvad man måtte og 
især ikke måtte. Leder (fra 1933 til 1954) 
var Joseph Breen, og først i 1956 blev 
reglerne ændret og nogenlunde tilpas
set andre sociale og økonomiske fo r
hold. Det skete ikke mindst under ind
tryk af den succes, som O tto Preminger 
oplevede med sin film  »The Moon is 
Blue« (53), der var en bevidst udfor
dring af censuren med en for sin tid 
meget frim odig snak om erotik. Også 
den senere Prem inger-film  »The Man 
W ith the Golden Arm« (55) virkede som 
en provokation ligesom Sidney LU- 
METs »The Pawnbroker« (64) var med 
til at underminere de bestående regler. 
I 1972 ændredes reglerne atter e fter at 
udlejerne en tid havde eksperimenteret 
med en fr iv illig  klassificering af film e
ne. De nye og nu gældende betegnel
ser er: »G« der står fo r »General« ( t il
ladt fo r alle), »PG« (Parental Guidance) 
angiver at foræ ldre bør afgøre om børn 
bør have lov til at se den pågældende 
film . »R« (Restricted) betyder, at børn 
og unge under 17 år skal være i følge 
med voksne for at se en således beteg
net film , mens »X« angiver, at ingen 
under 17 år må få adgang til filmen. 
Det skal understreges, at systemet er fr i
v illig t fo r producenterne og biograferne. 
De senere års kontante amerikanske 
Hard Core - *  PORNOFILM har til gen
gæld medført en -  e fter opfordring fra 
ekspræsident Richard -»■ NIXON -  skær
p e t linie f ra  H ø je s te re ts  s id e , om en d  de 
skærpede regler er form uleret så vagt, 
at det endnu ikke er afklaret nøjagtig, 
hvad den ændrede lovgivning reelt inde
bærer. (PC)

CHAMBERS, Marilyn (1952) -  Skuespil
lerinde. Født i Connecticut. Pornostjer

nen med det rene image. Reklamemodel 
fra  hun var 15. Som 18-årig lille  rolle i 
»The Owl and the Pussycat«. The M it
chell Brothers så hende i »sex educa- 
tion«-f ilmen »Together« og overtalte 
hende til at spille  hovedrollen i »Behind 
the Green Door«, som gjorde hende til 
stjerne. En del blev chokerede over, at 
moderen med det lille  barn i reklamerne 
for Ivory Snow-sæben (»99 44/100 pure«) 
samtidig var ->  PORNOFILM -stjerne. 
»Mrs. Clean is Porno Cutie« lød en over
skrift. Hun er imod simulerede sex-sce- 
ner: »If there is a sex scene, fuck it, do 
it, don’t be so uptight«. Litt: Turan &. 
Z ito : Sinema, 74; Show, sep. 73; Qui, feb. 
74. Film:
70: The Owl and the Pussycat/Uglen og 
missekatten (som Evelyn Lang). 71: To
gether (som Marilyn Briggs). 72: Behind 
the Green Door. 73: The Resurrection of 
Eve. 76: Inside Marilyn Chambers. (LØ)

CHANDLER, Raymond (23.7. 1888-26.3. 
1959) -  Am erikansk-født (i Chicago), en
gelsk opvokset og uddannet forfatte r. 
Fungerede en kort overgang (før den 1. 
verdenskrig) som free-lance journalist, 
derefter med i krigen (i Frankrig med the 
First Division of the Canadian Expe- 
ditionary Force). I 1919 vendte Chandler 
tilbage til USA, hvor han efter nogen 
tid blev d irektør fo r en sammenslutning 
af mindre olieselskaber. I 1933 debute
rede han som fo rfa tte r med novellen 
»Blackmailers Don’t Shoot«. Chandler 
skrev ia lt syv romaner (tallene i parentes 
efte r de danske t it le r angiver dansk ud
givelsesår):
39: T h e  B ig  S le e p /D e t b y d e r  m an ik ke  
Carmen (42, 69). 40: Farewell, My Love- 
ly/Farvel, min elskede (57, 69, 76). 42: The
High W indow/Det høje vindue (49, 70). 
43: The Lady in the Lake/Kvinden i 
søen (48, 69). 49: The L ittle  S is ter/L ille - 
søster (56, 69). 53: The Long G oodbye/ 
Det lange farvel (55, 62). 58: Playback/

235



Blindebuk (59, 69). Samtlige Chandlers 
romaner har som hovedperson privat
detektiven Philip ->  MARLOWE. For
uden sit virke som rom anforfatter har 
Chandler le jlighedsvis skrevet essays 
samt fungeret som m anuskrip tforfa tter 
i Hollywood. Oplevelsen er af Chand
ler beskrevet i essayet »Screenwriters 
in Hollywood« samt mere privat i breve 
o ffen tligg jo rt i »Raymond Chandler 
Speaking« (62). Nedennævnte liste om
fatte r både film  baseret på Chandlers 
romaner samt hans manuskripter. Film: 
42: The Falcon Takes Over (e fter »Fare- 
well, My Lovely«/l: Irving Reis). 44: 
Double Indem nity/Kvinden uden samvit
tighed (Co-M a/I: B illy W ilder); And 
Now Tom orrow/Tro på i morgen (Co- 
Ma/I: Irving Pichel). 45: The Unseen 
(C o-M a/I: Lewis A llen); Murder, My 
Sweet (e fte r »Farewell, My Lovely«/l: 
Edward Dmytryk). 46: The Big S leep/ 
S ternwood-m ysteriet (I: Howard Hawks); 
The Lady in the Lake (I: Robert Mont- 
gomery); The Blue Dahlia/Regnvejrs- 
m ordet (M a/I: George Marshall). 47: The 
Brasher Doubloon (e fte r »The High W in- 
dow«/l: John Brahm). 51: Strangers on 
a T ra in /Farlig t møde (Co-M a/I: A lfred 
H itchcock). 69: Marlowe/M arlowe -  en 
syl i ryggen (efter »The L ittle  S ister«/I: 
Paul ->  BOGART). 73: The Long Good-
bye/Det lange farvel (I: Robert ALT
MAN). 75: Farewell, My Lovely/ FAR
VEL, MIN ELSKEDE* (I: Dick ->  RIC
HARDS). (PC)

CHANNING, Stockard (ca. 1950)-S k u e 
spillerinde. Før sit gennembrud i 1975 
havde hun en del mindre ro ller på teater 
bl. a. Shakespeares »Two Gentlemen of 
Verona« og Eurip ides’ »The Trojan W o- 
men«. Hun var også med i teateropsæ t
ning af »Arsenik og gamle kniplinger« i 
1970. Litt: Interview ju li 1975. Film:
72: Up The Sandbox/Dejlige heks. 75: 
The Fortune/Ta’ livet a’ kællingen. 76: 
The Big Bus/Atom-bussen; Dandy: The 
A il-Am erican G iri; The G iri Most Likely 
(TV). (CH)

CHARTOFF, Robert (ca. 1933) -  Produ
cent. Uddannet som ju ris t og sammen 
med Irwin W inkler rådgiver ved stjerne
kontrakter og agent fo r europæiske 
skuespillere i Hollywood (bl. a. G eraldi- 
ne Chaplin og Julie Christie). Fra 67 pro
ducer s.m. IW. Litt: Sunset Boulevard nr. 
6, v in ter 1972. Film:
67: Point B lank/Point Blank -  Alcatraz- 
morderen. 68: The Split/G angsterreden. 
69: They Shoot Horses, Don’t They?/ 
Jamen, man skyder da heste? 70: The 
Strawberry Statem ent/B lod og jordbæ r; 
Leo The Last/Den sidste løve. 71: Be- 
lieve In Me; The Gang That Couldn’t 
Shoot S tra ight/H ellere ramme ved siden 
af . . .  72: Thumb Tripp ing; The New Cen- 
turions/Pansernes beskidte job ; The Me- 
chanic/M echanic -  Menneske'ægeren; 
Up The Sandbox/Dejlige heks. 74: Bust- 
ing/Busting -  Politie ts farligste  job ; 
S .P .Y .S ./S .P .Y .S . -  to  s p ø js e  s p io n e r ;  
The Gambler/Hasard. 75: Peeper; Break- 
out/M anden uden nerver. 76: Rocky; 
N ic k le o d e o n ;  N e w  Y o rk , N e w  Y o rk ; Va- 
le n t in o . (M B )

CHINATOWN (Chinatown) -  USA. P- 
start: 15.10. 1973/© 1974/Prem: juni 74. 
P-selskab: Long Road. P: Robert 
EVANS. I: Roman PO LANSKI. Ma
nus: Robert TOW NE. Foto: John A. 
->■ ALO NZO  (Technicolor). Klip: Sam

O ’STEEN. Medv: Jack N ICHOL- 
SON (Jack G ittes), Faye —► DUNAW AY 
(Evelyn), John Huston (Noah Cross). 
131 min. Litt: Kos. 126.

Los Angeles i trediverne. Privatdetek
tiven Jack G ittes engageres til at skyg
ge en form odet utro ægtemand. Under 
ru tinearbejdet får detektiven færten af 
en korruptionsaffæ re, og han prøver at 
trænge til bunds i affæren, der rummer 
mange lag og involverer flere hø jtstå
ende personer. Sporet fører ad omveje 
detektiven tilbage til Chinatown, hvor 
detektiven (i en fo rtid  som politimand) 
tid lige re  ved sin indblanding gjorde 
ondt værre fo r den pige, han prøvede 
at hjælpe. Også denne gang ender de
tektiven med at gøre ondt værre efte r at 
have løst gåden, uden at kunne foretage

sig noget e ffek tiv t -  »Forget it Jake, 
it ’s Chinatown«, er den pessim istiske 
slutreplik, i denne historie, der med 
m anuskriptforfatterens ord er om »a 
man who raped the land and his own 
daughter in the name of future«.

I Polanskis instruktion er filmen, med 
mange mindelser om -*■ HAMMETT- og 
-*■ CHANDLER-film atiseripger, blevet en 
uendelig dyg tig t lavet film , perfektibe l 
næsten til det pastiche-agtige. A rt direc- 
to r ’en Richard SYLBERT har i sam
arbejde med fotografen John Alonzo (og 
selvfø lgelig Polanski) genskabt tred ive r
nes Los Angeles perfekt, Jack N ichol- 
son, og andre, sp ille r indenfor den givne 
ramme beundringsvæ rdigt, men der 
mangler personlighed i den elegante og 
lid t overfladisk misantropiske Polanskis 
instruktion. (PC)

CINEMA INTERNATIONAL CORPORA
TION (CIC) -  E uropæ isk-baseret d is tr i
butionsselskab oprette t af PARA- 
MOUNT og UNIVERSAL i fæ llesskab 
for, som led i en rationalisering, at 
samle de to selskabers europæiske film 
udlejning under én ledelse. I flere lan
de, bl. a. Danmark, varetager C IC  også 
udlejningen af - *  MGMs film , e fter at 
dette selskab for et par år siden ind
skrænkede s it virke (i USA varetager -► 
UNITED ARTISTS udlejningen af MGM- 
film ). (PC)

CLARK, Candy (1948) -  Skuespillerinde. 
F ø d t i Cklahoma. E g l.: C a n d a c e  C . V a r 
fotom odel i New York, da hun i 1972 fik 
en rolle i John Hustons FAT CITY.
Stadig aktiv som fotom odel sideløbende 
med film arbejdet. Gennembrud som 
Debbie i SIDSTE NAT MED KLIKEN 
(-> OSCAR-nom inering). Litt: Films lllu - 
strated, apr. 76. Film:
72: Fat City. 73: American G raffiti/S idste  
nat med kliken. 76: I w ill, I w ill . . . fo r 
Now; The Man W ho Feil to Earth/Man- 
den som kom ned på Jorden. (LØ)

Ø verst Jack N icholson og Faye 
Dunaway i »Chinatown«. Derunder, 

venstre til højre, Raymond Chandler, 
S tockard Channing og Robert 

. C harto ff. T il venstre Candy C lark 
og Francis Ford C oppola.

COLLA, Richard A. (18.4. 1937) -  Instruk
tør. MA i tea ter fra Marquette University 
i Milwaukee, W isconsin og i 61 til Fami
ly Theater i Los Angeles som producent 
og instruktør af religiøse 1/2-times shows 
som »The Promise« og af kortfilm en »The 
Soldier«, der vandt kortfilm pris på Vene- 
dig-Festivalen. I TV-serien »Days of Our 
Lives« spillede han i enkelte afsnit, men 
blev fra midten af 60’erne instruktør på 
serierne »Jesse James«, »Gunsmoke«, 
»Ironside« og »Judd for the Defence«. 
Spille film  for TV: »The O ther Man«, »The 
W hole W orld Is W atching« og »The 
Ouestor Tapes«. Instruerede enkelte 
scener til »Sometimes a Great Notion« 
(»Hårdt mod hårdt«, 71), men blev er
sta tte t af Paul —► NEW MAN. Film:
70: False W itness/Z ig Zag mordet. 72: 
Fuzz/D istrikt 87 -  Boston City. 77: O lly 
O lly Oxen Free. (MB)

COLUMBIA PICTURES -  D istributions- 
og produktionsselskab oprette t 1924 af 
brødrene Harry og Jack Cohn samt Jo
seph Brandt. Trioen havde allerede i 
1920 s t i f te t  s e ls k a b e t C B C  S a le s  C o r 
poration (der fik  øgenavnet »Cornbeef 
and Cabbage Company«), Firmaets d r i
v e n d e  k ra f t  v a r H a rry  C o h n , d e r  p la c e 
ret i H o lly w o o d  var C o lu m b ia s  e n e v æ l
dige chef fo r al produktion indtil han 
døde i 1958. Sammen med Cohn var 
instruktøren Frank Capra mere end no
gen anden med til at ændre Columbias 
renommé fra producent af b illige  film  
til estim eret firm a og en position som 
et af Hollywoods store -*• PRODUKTI-
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ONSSELSKABER. Ud over Capra lykke
des det også Cohn le jlighedsvis at enga
gere instruktører som John Ford, Howard 
Hawks, Leo McCarey og George Cukor, 
der hver fo r sig bidrog til Columbias 
økonomiske vækst, ligesom det i halv
tredserne lykkedes Cohn at knytte en 
del uafhængige film fo lk  til selskabet. 
Efter Cohns død blev selskabet i en år
række ledet af Abe Schneider og Leo 
Jaffe, men omkring 1970 var firmaets 
økonomi vaklende, og skønt den nuvæ
rende leder, Alan J. H irschfie ld, synes 
at have bedre styr på økonomien end 
forgængerne, så er Colum bia Pictures 
dog underkastet strikse regler fo r dets 
økonomiske udfoldelse, d ik te re t af et 
konsortium på 13 banker, der -  e fte r en 
ny kontrakt indgået 2.2. 76 -  har ydet 
Colum bia en kred it på 130.000.000 do l

lars. T il gengæld er der s tille t krav om, 
at Colum bia ikke må producere nogen 
film , der koster mere end 5 miil. dollars 
ligesom selskabet ikke må indgå nogen 
finansieringsaftale med en uafhængig 
producent, hvis dette indebærer, at 
Columbias andel b liver på mere end 2 
mili. dollars, og endelig må Columbia 
ikke i et g ivet år investere mere end 60 
miil. dollars i produktion af film  til b io 
grafer. Forsat er Colum bia dog mellem 
de mest betydende amerikanske film 
selskaber, med en markedsandel på 13 % 
(op fra 7 %  i 1974). B landt selskabets 
succeser i de seneste år er først oq 
fremmest »Easy Rider« (69) og ->  FIVÉ 
EASY PIECES og senest -> TAXI DRI
VER*. Litt: »King Cohn« af Bob Thomas 
og »Hail, Columbia« af Rochelle Larkin.

(PC)

CONVERSATION, The AFLYTNIN
GEN
C O O K , J. F ielder (1923) — Instruktør. 
Født i Georgia. BA i engelsk littera tu r 
1947. Teaterstudier i England. Startede 
på TV 1948 som producer på »Diane Lu

cas Cooking Hour«. Har siden da været 
flit t ig  på TV som producer og instruktør: 
»Ben Casey«, »Brigadoon« (—► PILOTs 
1966), »Sam H ili: Who Kil led the My- 
sterious Mr. Foster?« (1970), »The Price«
(1971), »Harvey« (1972), »This Was the 
W est That Was« (1974). Har fået flere 
Emmy-priser. Instruerede 1961 »A Cook 
fo r Mr. General« på Broadway. Har haft 
egne TV-produktionsselskaber: Unit 
Four Prod. og Eden Prod. Debut som 
film instruktør 1956. Film:
56: Patterns. 59: Home Is the Hero/Fæd- 
renes synder (IRL). 66: A Big Hånd for 
the L ittle  Lady/Poker i Dodge C ity (+  P 
+  Ps (Eden Prod.)). 68: How to Save a 
Marriage and Ruin Your Life/R ing på 
fingeren . . .  reb om halsen; Prudence 
and the P ill/Det begyndte med P-pillen 
(GB). 70: Eagle in a Cage. 73: From the 
Mixed-up Files of Mrs. Basil E. Frank- 
weiler =  The H ideaways/M ysteriet på 
Metropolitanmuseet. 76: Beauty and the 
Beast. (LØ)

COPPOLA, Francis Ford (1939) -  Instruk
tør. Har s it eget produktionsselskab der

bl. a. har været med på »THX 1138« og 
planlægger af filmen »The Black Stal- 
li o n«. Coppola producerede i 1971 TV- 
filmen »The People«, iscenesat af John 
-► KORTY. Projekt: »Brotherhood of the 
Grape«. Litt: Playboy, ju li 75, Kosmo- 
rama 123-124. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
62: Tonight For Sure!; The Playgirls and 
the Bellboy. 68: The W ild Race; Finian’s 
Rainbow/Regnbuedalen. 69: The Rain 
People/Flygtig som regnen ( +  Ma). 70: 
Patton/ -> PATTON: PANSERGENERA
LEN (Co-Ma). 71: The People (Co-Ma). 
72: The -> GODFATHER (+  Co-Ma). 73: 
American G ra f f i t i /—»- SIDSTE NAT MED 
KLIKEN (P). 74: The Great Gatsby/Den 
store Gatsby (Ma); The Conversation/ 
AFLYTNINGEN ( +  Ma +  P); The God- 
father, Part II/ GODFATHER 2. del 
(+  Co-M a +  P). 77: Apocalypse Now 
(+  Co-P). (CH)

COPYRIGHT -  Betegnelsen dækker en 
beskyttelse af en kunstners ophavsret. 
Bestemmelserne varierer i de ta ljer fra 
land til land. I USA gæ lder beskyttelsen 
kun, hvis en film  er reg istreret i Copyright 
O ffice  i Library of Congress, W ashing
ton. Ordningen, der daterer sig fra 1912, 
siger, at en film  da nyder beskyttelse i 
28 år, hvorefter ophavsretten kan fo r
nyes fo r nok en periode på 28 år, hvor
efter film en siges at være i P u b lic
Domain. Dette gælder dog kun for USA,
og amerikanske film  nyder uden for 
U S A  b e s k y tte ls e  u n d e r d e n  a f U N E S C O  
forfa ttede Universal Copyright, såfremt 
filmen b lo t er mærket med copyrigh t
tegnet © . (PC)

COUNTRY & WESTERN -  Bred musi
kalsk fæ llesbetegnelse fo r den industria
liserede kombination af H illb illy , Blue- 
grass, sumprock, gospel, im m igrant-fo l
kesange og pop. Produktionscentrum for 
C & W  er Nashville i Tennessee, og i 
nogen grad Bakersfield i Californ ien. In
strum entalt dom ineret af violin, banjo, 
piano og stee lgu itar og indholdsmæssigt 
præget dels af pionerlegender, dels af 
trad itione lle  hverdagshændelser er C & W  
blevet stadig hyppigere anvendt som 
underlægnings- og incidentalm usik i 
70’erne, men har i sin mere oprindelige 
form tilhø rt western-genren siden ta le 
filmens start med kulm ination sidst i 
30’erne, da de syngende cowboys tog til 
Hollywood. Tematisk kommenterende 
benyttede John ->- FRANKENHEIMER 
nye og gamle kom positioner af Johnny 
Cash til »I W alk The Line« (70), og Peter 

BOGDANOVICH anvendte atmosfæ
reskabende autentiske C & W -h its  fra 
1951 med Hank Snow og Hank W illiam s 
i ->  SIDSTE FORESTILLING (71). Bob 
Dylan, der er blevet stadig mere C & W - 
influeret, komponerede musikken til »Pat 
G arrett and B illy the Kid« (73), og C &W  
har senest forekom m et som in tegreret 
del af historierne i »W. W. and the Dixie 
Dancekings« og -»- NASHVILLE* (begge 
75). En genre inden fo r C&W , de så
kaldte Truck Driver Songs, har vundet 
stor udbredelse via TV-seriernes in ter
esse fo r det lastb ilende fo lks liv på lan
devejene, og en enkelt film  har været 
v ist her, »White Line Fever« (75). Flere 
Nashville-stjerner har g jo rt karriere i 
Hollywood som skuespillere. Johnny 
Cash har foruden dok-film en »The Man, 
His W orld, His Music« (69) m edvirket i 
»A Gunfight« (71) og i TV i en Columbo- 
film . Glen Campbell har bl. a. været med 
i »True Grit« (69) og »Wild Rovers« (71), 
Kris -► KRISTOFFERSON har næsten 
lagt musikken på hylden til forde l fo r 
filmen, og Conny van Dyke har både 
været sangerinde og skuespillerinde i 
»Framed« (75) og »W. W. and the Dixie 
Dancekings«. Der har været lavet en en
kelt delvis dokumentarisk film  om C&W  
og Nashville: »From Nashville W ith Mu
sic«, instrueret af Eddie Crandall og 
Robert Patrick i 1969, og i 1976 udsendtes 
flere film  med udgangspunkt i Nashville, 
bl. a. en, der bygger på Bobbie G entry ’s 
C & W -h it fra 1968 »Ode to B illy  Joe«.

(MB)

CREDITS -  Egentlig: C red it T itles, der 
er de oplysninger som nævnes i en film s 
begyndelse og /e lle r slutning om hvem 
der har haft hvilken funktion. For de 
respektive kunstnere menes cred its at 
være af vital betydning, og i de kon
trakter der indgås med de respektive 
producenter stipuleres det oftest, hvil
ken placering et navn skal have i fo r
hold til øvrige navne, om den pågæ l
dende skal nævnes i annoncer og da 
med hvilken skriftstørre lse etc. I filmens 
barndom fandtes disse inform ationer 
ikke, men med enkelte skuespilleres 
voksende popu larite t blev det en god 
forretn ing fo r en producent at gøre op
mærksom på, når en po pu læ r-> STJER
N E m e d v irk e d e . E fte rh å n d e n  som  d iv e r 
se fagforeninger fik  større magt blev 
der også fra denne side s tille t krav om 
a t m e d le m m e rn e s  n a vn e  s k u lle  næ vnes. 
Trods dette er en film s c red it titles  ikke 
altid den nøgne sandhed. Dels har det i 
trediverne, da de store -> PRODUK-
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TIONSSELSKABER havde en kæmpe
stab af skuespillere og teknikere under 
kontrakt, været kutyme, at en afde lings
chef automatisk blev nævnt, selvom 
hans deltagelse var minimal (f. eks. blev 
MGMs ledende ART DIRECTOR (Ce- 
dric Gibbons) altid nævnt, skønt han 
um uligt kan have stået fo r samtlige de
korationer), dels har adskillige kunstne
re va lg t at optræ de under -> PSEUDO
NYM, hvis de har skønnet, at produ
centen via beklipning har forvansket 
kunstnerens indsats. Endelig har enkelte 
kunstnere va lg t at bruge pseudonym, 
e lle r slet ikke at figurere, hvis de har 
m edvirket i en såkaldt CAM EO -rolle.

(PC)

CRONENWETH, Jordan S. -  Fotograf. 
C heffo togra f fra 1972. Har eksperimen
te re t en del med blød lyssætning fo r at 
få mere naturlige lysvirkninger frem. Litt: 
American Cinem atographer, marts 74. 
Film:
66: Harper/Harper -  Privatdetektiv (F- 
ass), Ride Beyond Vengeance/Tigeren 
fra Texas (F-ass). 67: In Cold B lood/M ed 
ko ld t blod (F-ass). 68: Hel I in the Pacific / 
Duel i S tillehavet (F-ass); Yours, Mine 
and Ours/Dine, mine og vore (F-ass). 69: 
Trilogy (F-ass). 70: Brewster M cCIoud/ 
Fuglemanden (Co-F); The Liberation of 
L. B. Jones/L. B. Jones’ befrie lse =  Nat
ten de myrdede L. B. Jones (F-ass). 71: 
Utvandrarna/Udvandrerne (SV) (F-ass). 
72. Nybyggarna/Nybyggerne (SV) (F- 
ass); Play It As It Lays; Count Your Bul- 
lets. 73: Birds of Prey. 74: Zandy’s B ride/ 
Æ gteskabsannoncen; The Front Page/ 
Ryd forsiden; Face to the W ind; The 
N ickel Ride. 76: Gable &. Lombard/En 
duft af skandale. (LØ)

CULP, Robert (16.8. 1930) -  Skuespiller. 
Født i Californ ien. Uddannet ved Univer- 
sity o f W ashington; var en lovende stang
springer. IBM -operatør. S luttede sig til 
Canton Stock Company (Conn.). Fik 1955 
off-B roadway-pris som Best actor of the 
year (»He Who Gets Slapped«). Fra 1956 
meget TV-arbejde, også som forfa tte r 
og instruktør. Faste serier: »Trackdown« 
(57-59), »I Spy« (65—67); også med i TV- 
spille film en »The Movie Maker« (67); 
gennembrud i »Bob & Carol &. Ted & 
Alice« 1969. Instruktørdebut samme år. I 
1973 med i TV-film en »The Lie« efter 
Ingmar Bergmans TV-spil »Reservatet«. 
Film:
62: Sammy -  The Way O ut Seal/Der er 
en sæl i mit badekar (TV-film ). 63: PT 
109/PT 109 på natpatrulje. 64: The Raid- 
ers/Texas desperados; Sunday in New 
York/Søndag i New York; Rhino!; The 
Hanged Man (TV). 69: Bob &. Carol &. 
Ted &. A lice ; Black and W hite Uptight 
(kortfilm , stemme); Operation Bread- 
basket (I +  P +  Ma +  stemme); If It ’s 
Tuesday, This Must Be Belgium /Hvis det 
er tirsdag er vi i Belgien. 70: The Grove 

• (CANADA, ej udsendt); This Land Is 
Mine (kortfilm , stemme). 72: Hannie 
Caulder (GB); H ickey &. Boggs (4 - I). 
74: The Castaway Cowboy. 75: Inside
Out/Guld på Hjernen (GB). 76: Sky Ri
d e rs ; B re a k in g  P o in t (C A N ) ;  T h e  G re a t 
S c o u t  an d  C a th o u s e  T h u rs d a y /V e s te n s  
glade do lla rgrin; Flood. (LØ)

DALLESSANDRO, Joe (1949) -  Skuespil
ler. Født i F lorida. Sm idt ud af skolen 
som 14-årig e fte r at have tævet adskil
lige lærere plus rektor. G ik over i b il

tyveribranchen, hvor han nåede at stjæ le 
47 vogne inden han blev snuppet. Efter 
en skudepisode kom han i ungdoms
fængsel, som han stak af fra. Med et op
løst ægteskab bag sig drev han omkring, 
og endte i sin søgen efter s to ffe r på den 
berømte Max’ Kansas C ity bar i New 
York, hvor han kom i kontakt med Andy 
— W ARHOL. Med gennembrud som 
hustieren i »Flesh« er han blevet War- 
hol/M orrissey's største mandlige exhib i- 
tion istiske superstar. Litt: Rolling Stone 
80, april 71. Film:
68: Surfing Movie; The Loves of Ondine; 
Flesh, Lonesome Cowboys. 70: Trash. 72: 
Heat. 74: Andy W arho l’s Frankenstein 
(=  Flesh fo r Frankenstein)/Frankenstein; 
Andy W arho l’s Dracula (=  Biood for 
Dracula)/G rev Dracula; Donna é Bello 
(IT/FR/TY); II tempo degli assassini (IT); 
La Marge (FR). 75: Black Moon (FR). 76: 
Je t ’aime, mon non plus (FR). (LØ)

D’ANTONI, Philip (19.2. 1929) -  Produ
cent. Født i New York; e fte r studier på 
Fordham University uddannet som fo rre t
ningsmand. 1954-56 til CBS radio og TV 
som reporter. Siden eget produktionssel
skab. Har produceret mange TV-specials 
bl. a. med Elizabeth Taylor, Sophia Lo
ren og Melina Mercouri. Instruktør-debut
1973. Litt: Action, sept-okt 73. Film:
68: Bullitt. 71: The French Connection/ 
->  FRENCH CONNECTION (Den fran
ske forbindelse). 73: The Seven-Ups/ 
Politie ts hårde kerne ( +  I). 75: Smile.

(CH)

DARBY, Kim (8.7. 1948) -  S kuespiller
inde. Egl.: Deborah Zerby. Datter af vau
deville-æ gteparret The Dancing Zerbys. 
Studerede ved Desilu (=  Ball og Arnaz) 
W orkshop i Hollywood. 16 år gammel 
lille  rolle i lokal opsætning af »The Mi- 
racle Worker«. Professionel debut i TV- 
serien »Mr. Novak«. Med i TV-serierne 
»Eleventh Hour«, »Gunsmoke« og i en 
TV-film , »Flesh and Biood«, iscenesat af 
A rthur PENN. TV-gennembrud i en 
episode af serien »Run For Your Life«, 
iscenesat af Ben Gazzara. Filmgennem
brud i »De frygtløse«, en rolle hun op
rindelig ikke ville have. Var med i E llio tt 
->  GOULD-produktionen »A Glimpse of 
Tiger«, der aldrig blev færdig. Film:
65: The Restless Ones; Bus Riley’s Back 
In Town/Ungt begær. 67: The Karate K il- 
lers/Håndkant-dræ berne. 69: True G rit/ 
De frygtløse; G eneration/Fagre ungdom. 
70: Norwood; The Strawberry S tatem ent/ 
Blod og jordbæ r. 71: The Grissom Gang/ 
Ingen orkideer til Miss Blandish; The 
People (TV). 72: Cool M illion (TV). 74: 
This Was the W est That Was (TV). (PH)

DAVIS, Ossie (18.12. 1917) -  Skuespil
ler. Også m anuskriptforfatter, instruktør. 
Født i Georgia. Egl.: Rayford Chatman
D. G ift med Ruby Dee. G ik på Howard 
University, W ashington D.C. 3 år senere 
sluttede han sig til Rose McCIendon 
Players i Harlem. Broadway-debut 1946 i 
»Jeb«. V a r i d e  fø lg e n d e  11 å r en a f de
kendteste sorte skuespillere på Broad* 
way (»Anna Lucasta«, »A Raisin in the 
S un«, » N o  T im e  fo r  S e rg e a n ts «  e tc .) . 
Har fo r tea tre t bl. a. skrevet »Purlie Vic- 
torious« (1961, film e t 1963). Skrevet ep i
soder til TV-serierne »East Side, W est 
Side« og »The Eleventh Hour«. Spille t i 
adskillige TV-sp ille film  (»The Outsider« 
af Michael ->  RITCHIE, 67) og TV-serier 
(7 ep isoder af »The Defenders«, 61-65).

Enkelte TV-instruktioner (»Today Is 
Ours«, 74). Instruktørdebut 1970 med 
»Cotton Comes to Harlem« efter Chester 
H imes’ roman. Kommende film : »John 
W esley Hardinp« (I). (-> NEGERE i ame
rikansk film ). Litt: James Murray: To Find 
an Image, 73; Action, nov.-dec. 69. Film: 
50: No Way O ut (S). 51: Fourteen Hours/ 
Manden på gesimsen (S). 53. The Joe 
Louis Story (S). 63: Gone are the Days 
(=  The Man From C.O.T.T.O.N.) (skue
spil +  Ma +  S); The Cardinal/Kardina- 
len (S). 64: Shock Treatm ent/M orderen 
med havesaksen (S). 65: The H il l /H ø je n  
=  S tra f fe le jre n s  helvede (GB) (S). 66: A
Man Called Adam (S). 68: The Scalphun-
ters/Skalpejæ gerne (S). 69: Sam W his- 
ke y  (S ); S la v e s  (S ). 70: C o tto n  C o m e s  to  
Harlem/Da bomuld kom til Harlem (I +  
Co-M a +  Co-Sa); Kong i’s Harvest (N I
GERIA) (I). 72: Black G iri (I); Malcolm 
X (dokum entarfilm ) (Co-P +  medv.). 73: 
G ordon’s W ar/Gordons krig (I). 75: Let’s 
Do It Again (S). 76: Countdown at Ku- 
sini (NIGERIA) (I +  Co-M a +  S). (LØ)
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Fra oven og ned, venstre til 
hø jre: Robert Culp, Joe 

Dallessandro, Kim Darby, 
Bruce Dern, Ossie Davis og 

C lin t Eastwood i »D irty Harry«.

DEKORATIONER er et meget bredt ud
tryk fo r alle de omgivelser, hvori en film  
foregår. Det er således ikke ualm inde
lig t at høre landskaber om talt som »de
korationen«, selv om det altså i dette t i l 
fæ lde er naturen, der har designet og 
bygget den. Fraset denne tekniske 
sprogbrug er dekorationer betegnelsen 
for de interiører og eksteriører, der byg
ges eller udstyres specie lt til en film .

Interiør-dekorationerne bygges som 
regel i ->  ATELIER. Her er lyd iso lerin
gen bedre end i et a lm indeligt hus, og 
der er højt til lo fte t, så man kan skjule 
sine lamper, og dekorationernes vægge 
kan flyttes, når man har brug fo r det.

Eksteriør-dekorationerne bygges en
te n  p å  en film stud ios —»- B A C K L O T  eller 
på - *  LO CATION. Sidstnævnte metode 
er ret alm indelig. Man kan f. eks. fo re 
stille  sig, at en instruktør vil have sin 
western-by anbragt i et særlig dramatisk 
landskab. Hans bedste udvej er da at 
finde sin location og lade sin ->  ART DI
RECTOR bygge dekorationen her. Et

godt eksempel på denne fremgangsmåde 
er Robert —► ALTM ANs og Leon Erick- 
sens enorme dekoration til VESTENS 
SYNDIGE PAR -  McCABE & MRS. M IL
LER.

En film s dekorationer tegnes af filmens 
A rt D irector. Han er, hvad der på dansk 
hedder film ens arkitekt.

I de senere år er der kommet en ny be
tegnelse på film -fortekster. Det er pro- 
duction designer'en. Hans arbejde går 
udover A rt D irectoren ’s. Han er ansvarlig 
fo r filmens visuelle helhed, ikke b lo t de
korationer, men kostumer, rekvisitter o.l., 
og han arbejder nært sammen med f i l 
mens FOTOGRAF i at skabe en slags 
visuel grundtone i filmen. Det siger sig 
selv, at han også arbejder nært sammen 
med instruktøren, og som i næsten alle 
andre faser af en film s tilb live lse  er det 
også her um uligt at trække skarpe græn
ser fo r den enkeltes arbejdsområde og 
kreativitet. Sam arbejdet mellem Cecil 
Beaton, George Cukor og Harry Strad- 
ling i »My Fair Lady« er et klassisk eks
empel på det v isuelt kreative tro jka 
ridt. Eksemplerne er siden utallige. Set 
Decorator er den amerikanske beteg
nelse fo r en rekvisitør, men der er ingen 
tvivl om, at en set decorator har større 
kreativt ansvar, end en rekvisitør normalt 
v ille  have på f. eks. en dansk film . (IL)

DELIVERANCE UDFLUGT MED DØ
DEN

DEPRESSIONEN (am .: the depression), 
d.v.s. den økonomiske verdenskrise, som 
i USA varede fra W all S treet-krakket i 
1929 og trods Roosevelts New Deal-for- 
anstaltninger op gennem 30’erne til Ver
denskrigens udbrud, var baggrunden for 
den klassiske GANGSTERFILM og 
den socia lrealistiske bølge i am. litte ra 
tur, som i filmen markeredes med John 
Fords film atisering (40) af Steinbecks 
»The Grapes o f Wrath«. I 70'erne -  med 
30’er-lignende inflation og arbejdsløshed
-  er depressions-tiden blevet f lit t ig t sk il
dre t på film . Penns »Bonnie and Clyde« 
(67) gav stødet til en bølge af dels k r it i
ske, dels — NO STALGISKE og roman
tiske skildringer af 30’ernes sociale e len
dighed: Litt: Andrew Bergman: W e're in 
the Money, 71. Vigtigste film:
70: Bloody Mama -  Roger Corman. 71: 
The Grissom Gang/lngen orkideer til 
Miss Blandish -  Robert ->  ALDRICH. 72: 
Boxcar Bertha/Togrøverne fra  Arkansas
-  Martin SCORSESE. 73: D illinger -  
John M ILIUS; Emperor of the North/ 
Jernbanens hårde drenge -  Robert A l- 
drich; Paper Moon -  Peter BOGDA- 
NO VICH; The S ting / SIDSTE STIK -  
George Roy ->• HILL. 74: Big Bad Mama/ 
Krudt, knald og kæ llin g e r-S te ve  Carver;

CH INATO W N -  Roman - *  POLAN- 
SKI; Thieves Like Us/ - *  TYVE SOM 
OS -  Robert — ALTMAN. 75: Capone -  
Steve Carver; Hard T im es/S treetfighter
-  W a lte r-*- H ILL; The Day of the Locust/
Katastrofenatten -  John Schlesinger; 
Lepke -  Menahem Golan. (PS)

DERN, Bruce (4.6. 1936) -  Skuespiller. 
Efter University o f Pennsylvania stude
rede han dramatik hos Gordon Philips i 
Philadelphia. Scenedebuterede 1958 i 
New York i »Shadow of a Gunman« og 
fik  Daniel Blum Prisen som bedste 
Broadway-debutant. 1959 hos AC- 
TORS’ STUDIO. Andre scenero ller i

»Sweet B iid  o f Youth« og »Orpheus De- 
scending«. TV -ro lle r i serierne »Stoney 
Burke«, »Gunsmoke«, H itchcock-film en 
»The Lonely Place« i TV-serien »Alfred 
H itchcock Presents«. Litt: Take One, nr. 
10, ju li 1973. Film:
60: W ild River/Den vilde flod. 64: Mar- 
nie. 65: Hush, Hush, Sweet Charlotte/Tys, 
tys, Charlotte. 66: The W ild  Angels/De 
vilde engle. 67: The W ar W agon/Panser- 
d iligencen; The Trip/L.S.D.; The Saint Va- 
lentine’s Day M assacre/Chicago-massak- 
ren; W aterhole Number Three/Når We- 
sten er vildest. 68: Psych-Out; W ill Pen
ny; Hang ’em H igh/K lyng dem op. 69: 
Support Your Local Sheriff/S heriffen tør 
hvor andre tøver =  En helt fo rkert sherif; 
Castle Keep/Den enøjede fa lk; Number 
One; They Shoot Horses, Don’t  They?/ 
Jamen, man skyder da heste?. 70: The 
Rebel Rousers (prod. 67); B loody Mama 
(Gangsterfam ilien Barker); Cycle Sava- 
ges. 71: Drive, He Said/Sømmet i bund; 
The Incredib le Two-Headed Transplant; 
Sam H ili: W ho K illed the Mysterious Mr. 
Foster?. 72: The Cowboys; S ilen t Run- 
ning; Thumb Tripp ing (prod. 70); The 
King of Marvin Gardens/ ->• M ATADO 
REN =  ... JEG KØBER RÅDHUSPLAD
SEN. 73: The Laughing Policeman/Ende- 
station Mord. 74: The Great Gatsby/Den 
store Gatsby. 75: Smile; Posse/Eftersøgt 
fo r togrøveri. 76: Won Ton Ton, the Dog 
That Saved Hollywood; Family P lo t/ 
FAMILY PLOT -  DEN ENES DØ D*; 
Folies bourgeoises. 77: Black Sunday.

(PH)

DIRTY HARRY (D irty Harry) -  USA. P- 
start: 20.4. 71/© 1971. Prem: dec. 71. 
P-selskab: M alpaso/W arner Bros. P/l: 
Don SIEGEL. Manus: Harry Julian 
Fink, R. M. Fink, Dean Riesner. Foto: 
Bruce ->  SURTEES (Technicolor, Pana- 
vision). Klip: Carl P ingitore. Medv: C lin t 

EASTWOOD (Harry Callahan), Harry 
Guardino (Bressler), Rene Santino (C h i
co), Andy Robinson (»Scorpio«). 103 min.

Politimanden Harry i Los Angeles er 
god til at klare beskidte opgaver, men 
kritiseres ofte fo r sin selvrådige optræ 
den. En psykopatisk morder, Scorpio, 
der har snigmyrdet adskillige tilfæ ld ige 
mennesker, kidnapper en ung pige, skju
ler hende i en brønd og kræver en stor 
løsesum fra  byen. Man er indstille t på at 
betale, men Harry, der skal aflevere pen
gene, prøver i stedet at skyde Scorpio, 
der såres men undslipper. Harry loka li
serer ham, fanger ham egenhæ ndigt og 
gennemtæver ham indtil han røber, hvor 
pigen er skjult. Hun findes død, men fo r
di Harry uden ransagningskendelse brød 
ind hos Scorpio, må denne løslades med 
en undskyldning og Harry irettesæ ttes 
af sine foresatte. Til sidst kidnapper 
Scorpio en bus med skolebørn, men Har
ry får ham standset og skyder ham, hvor
efter han sm ider s it po litis k ilt væk.

Don Siegels film , som var en af tidens 
mest perfekt gennemførte action- og 
spændingsfilm , betød et gennembrud for 
en ny undergruppe a f->  KRIM INALFILM - 
genren, nemlig -*■ POLITIFILM EN. På 
foruro ligende måde præ senterer filmen 
nogle trad itione lle  b e g re b e r-----*- SELV
TÆGT, retfæ rdighed, retssikkerhed -  på 
så kontroversiel og dialektisk måde, at
den ikke uden forenkling kunne tages til 
indtæ gt hverken af duer e lle r høge i 
amerikansk po litik . C lin t Eastwood ydede 
i tite lro llen  sin mest overbevisende præ
station. (PS)
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DISNEY PRODUCTIONS, Walt (WDP) -  
Produktionsselskab oprette t i tyverne af 
W a lt Disney (1901-66) med henblik på 
produktion af korte tegnefilm  og siden 
1937 (»Snow W hite  and the Seven 
Dwarfs«) også af lange tegnefilm . Siden 
1949 har WDPs produktion yderligere 
om fattet diverse naturfilm  samt alm in
de lige sp ille film  (»Treasure Island«, 50, 
e fte r Stevensons roman, var den første). 
I dag producerer WDP næsten udeluk
kende sp ille film  for et lide t krævende 
fam iliepublikum , men gennem snitlig 
hvert tred ie  år produceres dog en lang 
tegnefilm  (kommende: »The Rescuers«), 
mens produktionen af korte tegnefilm  i 
praksis er indstille t. Filmene blev op
rindelig ud le je t gennem bl. a. -*■ UNITED 
ARTISTS og siden RKO, men i halv
tredserne oprettedes Buena Vista D i
stribu tion Co., Inc., der i dag varetager 
al udle jning af både nye og gamle film  
fra WDP. Buena V ista er i ha lvfje rdser
ne rykket op blandt USAs »store« -► 
PRODUKTIONSSELSKABER med en 
markedsandel, der siges at svinge om
kring 6-8 %. Selskabets b ille tind tæ gt fo r 
kalenderåret 1975 skal have været knap 
99 mili. dollars fo r hele verden (ca. 61 
mili. alene fo r USA og Canada).

F ilm produktion er i dag kun en mindre 
(om end voksende) del af WDPs virke. 
De to forlystelsesparker, Disneyland 
(opr. 1955 i C aliforn ien) og Disney 
W orld (opr. 1971 i F lorida) havde i 1975 
tilsammen ca. 15 mili. betalende gæster, 
og WDP har i 1975 haft en samlet om
sætning på 520 miil. dollars, hvoraf 62 
miil. har været firm aets indtægt. M ed
virkende t il den store omsætning har 
også været WDPs salg af reklam erettig
heder fo r de populære tegnefilm figurer.

(PC)

DISTRIBUTION af amerikanske film  fo re 
går i USA og udlandet enten gennem 
uafhængige selskaber e ller gennem ud
le jningskontorer, der ejes af de store, 
gamle amerikanske selskaber. Nogle 
steder i verden (f. eks. i Danmark) er 
markedet så tilpas lille, at de amerikan
ske selskaber har slået sig sammen i fo r
skellige konstellationer fo r at kunne op
retholde distribu tionskontorer. Udover 
de film , som et selskab selv har produce
ret e lle r på forhånd købt d is tribu tions
retten til, kan selskabets hovedkontor 
også opkøbe frem m ed-producerede film  
for d istribu tion. Dette kaldes på engelsk 
acquisitions.

D istributionsselskabets andel af b ille t
indtægten svinger ret meget. I Danmark 
går den fra 57 % (såkaldt fr it  forhandle- 
lige film ) og nedefter. Denne metode, 
procent-udbytte af bille tindtæ gten, er 
langt den hyppigste.

A f og til støder man dog på begrebet 
»Four Wall«. Det betyder, at et ud le j
ningsselskab le jer en e ller flere b iogra
fer fo r et fast beløb og derefter selv er 
herre over, hvor længe de vil køre den 
pågældende film  på biografen. (IL)

DOKUMENTARFILM -  Som en slags
pendant til den europæiske cinéma vé- 
rité-bølge opstod i begyndelsen af 60’- 
erne den amerikanske direct-c inem a 
skole, der har udvik le t og udvidet sig i 
løbet af 70'erne, hvor man fo r alvor kan 
tale om, at USA har vundet markant 
indpas på dokum entarfilm -fe lte t. Det er 
her v ig tig t at fremhæve den afgørende 
rolle som et veludbygget TV har sp ille t

David og Albert Maysles under 
arbejdet med »Gimme Shelter«.

som d istribu tø r af dokumentarfilmene. 
D irect-cinem a var og er en rendyrket 
form for fo to-journa lis tik , og det er også 
i mange tilfæ lde forhenvæ rende journa
lister, der præger denne skole. Man 
betragter den tekniske perfektionism e 
som sekundær og søger i første række 
at indkredse en idé og holdning i b ille 
der. Det er uden betydning om man har 
et manuskript til at starte med, den 
journalistiske beretning giver sig selv, 
ofte sk ild re t i lange uklippede sekvenser 
med håndholdt kamera, der så godt som 
aldrig foretager unødvendige æstetisk 
bestemte svinkeærinder. Kort defineret 
kan man sige, at news-reel ideen blev 
videre ført med tilsæ tning af en markant 
holdning. Det er karakteristisk at doku
m entarfilm folket i USA holder sammen 
og arbejder i små grupper, således at 
man på et g ivet tidspunkt kan se alle 
dér »er noget« cred ite re t fo r flere film  
sammen.

Inspirationerne fo r d irect-cinem a var 
bl. a. Richard Leacock (1921), der a lle
rede var i aktiv ite t i 40’erne og lærte 
faget hos Flaherty som foto-assistent 
på »Louisiana Story« (48). I 60’erne var 
han tils lu tte t dokum entarfilm gruppen 
Drew Associates (se nedenfor) og lave
de både film  til TV og alternativ d is tr i
bution. A f hans mange film  (som han 
ikke nødvendigvis instruerede, men blot 
var med på) kan nævnes 54: Toby/Dren- 
gen Toby (TV). 60: Primary. 61: Football; 
Kenya. 62: Nehru. 63: Crisis; Behind a 
Presidental Commitment; Republicans: 
The New Breed; The Chair/S tolen (TV). 
64: Happy M other’s Day, e ller Quint 
City, USA/En de jlig  Mors Dag (TV). 66: 
Igor Stravinsky. 67: Don’t Look Back/ 
Se dig ikke tilbage. 68: A Journey to
Jerusalem. 69: Monterey Pop. 70: Sweet
T o ro n to .

En anden væsentlig inspirator og fo re 
gangsmand var Lionel Rogosin (1924) 
som bl. a. har haft med følgende film  at 
gøre: 54: On the Bowery/Bowery (TV). 
59: Come Back A frica /A frika  1961 (TV). 
66: Good Times, W onderful Times/En 
skøn tid  (TV). 67: Dialogue. 68: The 
China Story; O ne-fourth of Humanity;

No More Excuses; 17th Paralle l; V ie t
nam in War. 73: W oodcutters o f the 
Deep South.

A f størst betydning fo r organisationen 
og strukturen af d irect-c inem a var Ro
bert Drew som i 1959 dannede gruppen 
Drew Associates sammen med Leacock 
og en række andre fremtrædende doku
mentarister. Drew var journalis t af pro
fession og havde arbejdet som fotograf 
på Life, og det var da også T im e-L ife 
syndikatet der trådte til med økonomisk 
hjælp da Drews firm a skulle op at stå. 
Så godt som altid i små enheder med 
fo lk der kunne »det hele« (klippe, fo to 
grafere og optage lyd) lavede Drew 
Associates de fleste af de markante 
film  i 60’erne sammen med Maysles 
brødrene, Pennebaker m. fl.

De to brødre David Maysles (1933) og 
Albert Maysles (1931) var som et født 
to-mands team. David var reporter og 
lydmand samt klipper, og A lbert var 
kameramand. De startede i 1962 med 
filmen »Showman« og lavede bl. a. 64: 
W hat’s Happening (en film  om The 
Beatles). 66: Truman Capote (TV). 68: A 
Journey to Jerusalem; Six in Paris. 69: 
Salesman; M onterey Pop. 71: Gimme 
Shelter.

En anden velkendt d irec t cinema-per- 
sonlighed er D. A. Pennebaker (1930) 
der lavede den berømte Bob Dylan-film  
»Don’t Look Back« i 67. A f hans andre 
film  kan nævnes: 53: Daybreak Express. 
59: Opening in Moscow. 60: Primary. 61: 
David/Tag dig sammen, David (TV). 62: 
Jane (om Jane Fonda); Susan Starr/Et 
flygel, en skæbne (TV). 63: The Chair/ 
Stolen (TV). 68: Monterey Pop; W ild  90; 
Beyond the Law. 69: One PM. 70: Sweet 
Toronto.

En fremtrædende »outsider« er Emile 
de Antonio der har g jo rt sig bemærket 
med sine skrappe, satiriske og po litisk 
bevidste film  som 64: Point of Order 
(da. TV-prem). 67: Rush to Judgement. 
69: In the Year of the Pig. 72: Millhouse: 
A W hite Com edy/M illhouse (da. TV- 
prem). 76: Underground.

A f andre dokum entarfilm folk bør næv
nes Arthur og Evelyn Farron fo r filmen 
»Birth and Death«, 69. Michael Wadleigh 
fo r ->  W OODSTOCK, 70, Walon 
GREEN, Frederic - *  WISEMAN, Ha- 
skell -► WEXLER, Howard Smith & Sa
rah Kernoshan fo r »Marjoe«, 71, Mel 
Stuart fo r »The Unfinished Journey of 
J. F. Kennedy«, 70, Gordon Davidson for 
»The Trial of the Catonsville Nine«, 71, 
Robert —> KRAMER & John Douglas for 
den meget lange »Milestone«, 75, David 
Helpern Jr. fo r »Hollywood on Trial«, 75, 
om hekseprocesserne, Jerry Bruck Jr. 
fo r »I. F. S tone’s W eekly«, 73, og Peter 
Davis’ post-V ietnam dokument »Hearts 
and Minds«, 74. (CH +  PM)

DONNER, Richard D. (1930) -  Instruktør. 
Opvokset i New York, hvor han forsøgte 
sig som skuespiller ved TV, derefter 
a s s is te n t fo r  b l.a . M a rtin  R IT T  i d e n n e s  
TV-periode. Til Hollywood i 1958, hvor 
han bl.a. lavede reklame-indslag fo r TV
inden han blev instruktør af episoder til 
diverse serier (bl.a. »Wanted Dead or 
Alive« og senest »Kojak« og »Bronc«). 
Selvstæ ndige TV-film  er bl.a. »Portrait 
of a Teenage A lcoholic« og »Your Sha- 
dow in the Street«. Film:
61 : X-15/X-15 startklar. 68: Salt &  Pepper. 
69: Twinky. 73: Lola. 76: The Omen/Teg- 
net. (PC)
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DRAGOTI, Stan -  instruktør. Født i New 
York. Efter School o f Visual Arts i rekla
mebranchen og TV, hvor han lavede re
klamefilm for Young &  Rubicam og 
W ells, Rich, Green Agency. I 1972 planer 
om at lave »Bury My Heart at W ounded 
Knee«. Litt: Action, m arts-april 1973. 
Film:
72: Dirty L ittle  B illy ( +  Co-M a +  Co-P).

(CH)

DREYFUSS, Richard (1948) -  Skuespil
ler. På Los Angeles Gallery Theater i 
60’erne i bl. a. »In Mama’s House«, »In
c ident at Vichy«, »Major Barbara« og 
»The Time o f Your Life« (sammen med 
Henry Fonda). På TV har han sp ille t i 
bl. a. »Mod Squad«, »The Big Valley« og 
»Judd fo r the Defence«. Film:
67: Valley of the Dolls/Dukkernes dal; 
The Graduate/Fagre voksne verden. 68: 
The Young Runaways. 69: Hello Down 
There. 73: The Second Corning of Su
zanne; D iliinger/D illinger -  gangsternes 
gangster; American G ra ffiti/ -> SIDSTE 
NAT MED KLIKEN. 74: The Apprentice- 
ship o f Duddy Kravitz/Den lille  Rocke- 
fe ller. 75: Inserts/Tæ t på; Jaws/ ->  DØ 
DENS GAB. 77: Close Encounters of the 
Third Kind. (MB)

DUEL DUELLEN

DUELLEN (Duel) -  USA. P-start: som
mer 1971/© 1972/Prem: 72. P-selskab: 
Universal. P: George Eckstein. I: Steven 
-»• SPIELBERG. Manus: Richard Ma- 
theson efte r egen novelle. Foto: Jack A. 
Marta (Technicolor). Klip: Frank Morriss. 
Medv: Dennis W eaver (David Mann), Lou 
Frizzell (Skolebus-chauffør), Carey ->  
LOFTIN (Tankbil-chauffør). 90 min. Litt: 
Kos. 112.

En morgen begiver David Mann sig i 
sin bil af sted på endnu en triv ie l fo rre t
ningsrejse, men da han undervejs over
haler en stor tankvogn, indleder tank
vognen en regulær jagt, som udarter til 
en eksistentie l tvekamp. Målet er helt 
åbenlyst -  og tilsyneladende helt um oti
veret -  at få Mann dræbt. Han kan ikke 
få andre til at hjælpe sig, og han kommer 
også til kort, når han prøver at få sin 
modstander at se. Mann må kæmpe sin 
kamp fo r at overleve alene, og det lyk
kes ham da også ved en blanding af held 
og snarrådighed.

»Duellen« er den første af Steven 
Spielbergs film , der blev udsendt i b io 
graferne, men oprindelig var den tænkt 
og produceret som TV-film  (og vist som 
sådan i USA). Det mærkes også på fo r
ske llig  måde, at budgette t har været be
grænset, men netop derfor må man be
undre, hvor godt Spielberg har form ået 
at udnytte sine muligheder. Filmens styr
ke ligger ikke i dens åndelige budskab -  
hvor tykt og fo rcere t symbolsk det end 
forsøger at trænge sig på -  men i den 
rytmiske og medrivende opbygning, hi
storien har fået. A llerede med denne film  
placerer Spielberg sig som en ta lentfu ld 
instruktør -  men det er nok tilfæ ldet, der 
får ham til at ligne en auteur, ved her at 
præsentere den konfrontationstem atik, 
der går igen i »Sugarland Express« og 
-► DØDENS GAB. (JO)

DUKE, Daryl -  Instruktør. Har på TV in
strueret serierne »The Bold One« og »I 
heard the Owl Call My Name«. Vakte 
positiv opmærksomhed med »Payday«, 
en beskrivelse af en ->  COUNTRY &

W ESTERN-sangers (Rip Torn) hektiske 
og i sidste ende tragiske overfladeliv. 
Begyndte i foråre t 76 indspilningen af 
»Shadow of the Hawk«, men efter nogle 
ugers forløb blev han fyre t (»Creative 
diffences«) og ersta tte t med George Mc- 
Cowan. Film:
70: The Psychiatrist (TV). 71: Charlie 
Chan: Happiness is a Warm Clue (TV). 
73: Payday. 75: They Only Come Out at 
N ight (TV); A Cry For Help. (LO)

DUNAWAY, Faye (14.1. 1941) -  Skuespil
lerinde. På TV 1972 som hertuginden af 
W indsor i »The Woman I Love«. Litt: 
Show, juni 71. Film (siden Filmens HHH. 
IV):
70: Little  Big Man/En ->  GOD DAG AT 
DØ; Puzzle of a Downfall Child. 71: Doc/ 
Doc Holliday. 72: Le maison sous les 
arbres/Huset under træerne (FR/IT). 73: 
Oklahoma Crude/O klahom a’s sorte guld. 
74: The Three Musketeers/De tre muske
terer (PAN/SP); CH IN ATO W N; The 
Towering Inferno/Det tårnhøje helvede; 
The Four Musketeers (The Revenge of 
M ylady)/De fire musketerers hævn (PAN/ 
SP). 75: Three Days of the Condor/Tre 
døgn for »Condor«. 76: Voyage of the 
Damned; Network. 77: Vicky. (LO)

DURNING, Charles (28.3. 1933) -  Skue
spiller. Efter at have g jo rt m ilitæ rtjene
ste i Korea-krigen søgte han i 52 ind ved 
American Academy of Dramatic Arts, 
men uden større succes. Efter tilfæ ld ige 
jobs vendte han tilbage til tea tre t i 1962 
og fik hovedrollen i en off-Broadway pro
duktion af »Two By Saroyan« og blev 
derefter medlem af New York Shake- 
speare Festival-ensemblet. Han debute
rede på film  i 1965, men har først sp ille t 
regelmæ ssigt fra 1970. I 75 spillede han 
hovedrollen i to T V -film ,^ - PILOTen »The 
Connection« og »Queen of the Star- 
dust Ballroom« (»Ballets dronning«). 
Film:
65: Harvey Middelman, Fireman. 70: I 
W alk The Line/Sheriffen i Tennessee =  
A lt fo r dig. 71: The Pursuit of Happiness/ 
Retfærdighedens skygge. 72: Dealing. 
73: Sisters; The S ting/ — SIDSTE STIK. 
74: The Front Page/Ryd forsiden. 75: The 
Hindenburg; Dog Day Afternoon/En ->  
SKÆ V EFTERMIDDAG*. 76: Breakheart 
Pass/Fort Humboldt; Harry and W alter 
Go To New York. 77: Tw iligh t’s Last 
Gleaming; An Enemy of the People.

(MB)

DUVALL, Robert (5.1.1931) -  Skuespiller. 
Efter m ilitæ rtjenesten en del tea te rarbe j
de på off-B roadway-teatre i 50’erne med 
større roller i »Mrs. W arren’s Profession« 
(58) og »Call Me By My Rightful Name« 
(61). Kom til Hollywood i 63, men er le j
lighedsvis vendt tilbage til scenen, bl. a. 
i »A View From the Bridge« (65) og »Wait 
Until Dark« (66). M edvirkede i 66-67 i 
TV-serien »Cosa Nostra, an Arch Enemy 
o f the FBI«. Film:
63: To K ill a M ockingbird/D ræ b ikke en 
sangfugl; N ightmare in the Sun. 64: Cap
tain Newman M D/M ilitæ rlæ gen Dr. New- 
man. 66: The Chase/Den djævelske jagt. 
68: Countdown; The Detective/Detekti- 
ven; Bullitt. 69: True G rit/De frygtløse; 
T h e  R ain P e o p le /F ly g t ig  som  re g n e n . 70:
-+M.A.S.H.;The Revolutionary/Den revo
lutionære; THX 1138. 71: Lawman/Jeg er 
lo ve n . 72: T o m o rro w ; T h e  —► G O D F A - 
THER; The Great North fie ld Minnesota 
Raid/Jesse James’ store bankkup; Joe 
Kidd. 73: Badge 373/PolitiskiIt 373; The

Fra oven og ned: 
R ichard Dreyfuss,
Faye Dunaway, Dennis 
W eaver i »Duellen« 
og Rubert Duvall.

241



O utfit/O pgør i underverdenen; Lady Ice/ 
Diamantpigen. 74: The Conversation/ -> 
AFLYTNING EN; The G odfather Part 11/ 
->  GODFATHER 2. del. 75: Breakout/ 
Manden uden nerver; The K ille r Elite. 76: 
The Seven-Per-Cent-Solution; Network. 
77: The Eagle Has Landed; Apocalypse 
Now. (MB)
DUVALL, Shelley (1949) -  Skuespiller
inde. Født i Texas. Ingen skuespille rud
dannelse. O pdaget af Robert ALT
MAN til »Brewster McCIoud« og kon
trak t med R.A. Gennembrud i ->  TYVE 
SOM OS, 1974. Litt: Show, april 71; Film 
Comment, m aj-juni 74. Film:
70: Brewster M cCIoud/Fuglemanden. 71: 
McCabe and Mrs. M ille r/ ->  VESTENS 
SYNDIGE PAR -  M cCABE &. MRS. M IL
LER. 74: Thieves Like Us/ ->  TYVE SOM 
OS. 75: NASHVILLE*. 76: Buffalo B ill 
and the Indians, or S itting B u ll’s H istory 
Lesson/Buffa lo B ill og indianerne. 77: 
Three Women. (LØ)

DØDENS GAB (Jaws) -  USA. P-start: 
2.5. 74/© 1975/Prem: 20. juni 75. P-sel- 
skab: Universal. P: Richard D. ZA- 
NUCK, David Brown. I: Steven ->  SPIEL- 
BERG. Manus: Peter Benchley, Carl 
G ottlieb , Howard Sackler, John -► M l- 
LIUS. E fter Benchleys roman. Foto: Bill 

BUTLER (Technicolor, Panavision). 
Klip: Verna FIELDS. Medv: Roy 
SCHEIDER (P o litiche f Martin Brody), 
Robert Shaw (Kaptajn Quint), Richard 
DREYFUSS (M att Hooper, hajekspert). 
125 min. Litt: Kos. 129.

Da en menneskeædende haj begynder 
at hjemsøge kysten ud fo r et populæ rt 
badested, varer det et stykke tid  og ko
ster nogle liv, før truslen tages alvorligt, 
og man indser, at hajen ikke kan bekæm
pes med diskretion og af amatører. S te
dets po litim ester, Brody, anser det for 
sin p lig t at gå med ud i den båd, som den 
erfarne hajjæ ger Q uint vil benytte ti! 
drabsekspeditionen, og de to mænd får 
følgeskab af en velhavende ung hav
forsker, Hooper. Hajen viser sig at være 
en usandsynlig stor og snedig krabat,

S helley Duvall. C lin t Eastwood.

som længe ser ud til at blive den stæ rke
ste i kampen. Den knuser båden og 
æder Quint, men i sidste ø jeb lik lykkes 
d e t B ro d y  a t d ræ b e  d e n  v e d  h jæ lp  a f
en iltbeholder, og han og Hooper kan 
udmattede, men sejrssto lte svømme i 
land.

Spielbergs anden b iogra f-sp ille film  
dem onstrerer um iskendeligt hans im po
nerende håndelag, når det gæ lder su- 
spense-sekvenser i H itchcocks stil e ller 
action-a fsn it udform et med dynamisk, 
perfekt billedophobning. Det b liver 
straks m indre overbevisende, når han

skal til at skildre mennesker. På det psy
kologiske plan er film en aldeles uinter
essant, og det kan også falde en svært 
at skimte relevante perspektiver i denne 
film , der dog i kraft af sin håndværks
mæssige kompetence fortjener opmærk
somhed. Denne opmærksomhed er som 
bekendt blevet filmen til del i en sådan 
grad, at den til dato er film industriens 
mest indbringende produkt. Dette skyl
del vel den elementært underholdende 
historie med dens udmærkede anvendel
se af kneb fra horror-film ene, men den 
om hyggeligt tilre tte lag te , intensive mar
kedsføring må form entlig  også tilskrives 
en del af den diskutable ære. (JO)

Scene fra  »Eksorcisten«.

EASTWOOD, Clint (31.5 1930) -  Skue
spiller. Eget produktionsselskab »The 
Malpaso Company Prod.« fra 1967. Litt: 
Sunset Boulevard nr. 18, forår 1976. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Two Mules For S ister Sara/Han kom, 
han så, han skød; K e lly ’s Heroes/Kellys 
helte. 71: The Beguiled/En mand -  syv 
kvinder; Play ’M isty’ For Me/Mørkets 
melodi (+  I); DIRTY HARRY. 72: Joe 
K idd; High Plains Drifter/En fremmed 
uden navn (+  I). 73: Breezy/Hun hed 
Breezy (I); Magnum Force/D irty Harry 
går amok. 74: Thunderbolt and L igh tfoo t/ 
Thunderbolt. 75: The Eiger Sanction/ 
Kold Hævn (+  I). 76: The Outlaw Josey 
W ales/Ø je fo r øje ( + 1). 77: The Enforcer/ 
D irty Harry No. 3. (MB)

EDWARDS, Blake (26.7. 1922) -  Instruk
tør. Kommende film : »The Pink Panther 
Strikes Again«. Indgik i slutningen af 
1975 en 4-film  kontrakt med Universal 
Studios; første film  bliver »Trilby«. Litt: 
P ositif 151, juni 73. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
70: Darling L ili ( +  Co +  P +  Co-Ma). 
71: W ild  Rovers/Da Frank og Ross red 
ud (+  Co-P +  Ma). 72: The Carey 
Treatm ent/M istæ nkt fo r mord. 74: The 
Tamarind Seed/Det begyndte på Bar- 
b a d o s . . .  (+  Ma). 75: The Return of 
the Pink Panther/Den lyserøde panter 
springer igen ( +  Co-P +  Ma). (LØ)
E K S O R C IS T E N  (T h e  E x o rc is t)  -  U S A .
P-start: aug. 72/© 1973/Prem: dec. 73. 
P-selskab: Hoya Prods./W arner Bros. I: 
W ill ia m  — *■  F R IE D K IN . P/Manus: W illia m  
Blatty e fte r egen roman. Foto: Owen —>■ 
ROIZMAN (M etrocolor). Klip: Evan Lott- 
man, Norman Gay, Jordan Leondopoulos. 
Medv: Ellen BURSTYN (Chris Mac- 
Neil), Linda B ia ir (Regan MacNeil), Max 
von Sydow (M errin), Jason M iller (Kar
ras). 122 min. Litt: Kosmorama 122.

Den 12-årige Regan bor hos sin mor 
der er film skuespillerinde. Hun begyn
der at opføre sig besyndeligt og ændrer 
efterhånden væsen og udseende, til 
det værre tør man sige. Efter mange 
undersøgelser både ved læ gelige og

Peter Falk. M ia Farrow.

kirke lige autorite ter viser det sig, at 
hun ikke er psykisk forstyrret, men sim 
pelthen besat af den onde selv, som får 
hende til at gøre rædsomme ting og djæ 
velske kunster. Jesuiterne Merrin, der er 
professionel eksorcist, og Karras fo rd ri
ver med s tort besvær, og med livet som 
indsats, den onde ånd fra Regans krop.

Filmen, der var instrueret af W illiam  
Freidkin i en H itchcock-insp irere t stil, 
var blandt tidens gigantiske, sensations- 
ombruste kom m ercielle succeser. Den 
forvrøvlede historie, e fter en fidusroman 
af W illiam  Peter B latty, fungerede kun 
som en mådelig -> THRILLER, men dens 
udpenslede horror-sekvenser -  hvor den 
lille  pige, fryg te lig  tilred t, praktiserer sin 
djæ velskab (obskøn tale, blasfemi, mord, 
bloddryppende masturbation med et kru- 
fix) -  og dens ælte af tågede metafysisk
religiøse m otiver tilta lte  åbenbart mange 
( - *  O KKULTISM E). (PS)

EUROPÆISK PÅVIRKNING -  Det er jo
ikke nogen hemmelighed, at amerikanske 
selskaber i de senere år er blevet ret 
følsomme overfor kom m ercielle sving
ninger i den europæiske film  på dens 
hjemmemarked. Man har ofte i de senere 
år åbenlyst kopieret tendenser i euro
pæisk film , og det er også g jo rt med 
held.

Det er i sig selv uoverskueligt bredt at 
skulle prøve at redegøre fo r påvirknin
ger, men den italienske westerns ind fly
delse på amerikanske film  er i alle t i l
fæ lde så tydelig , at den ikke kan vække 
nogen større diskussion. S tjerner som 
C lin t EASTWOOD, Charles ->  BRON- 
son og Lee Van C leef slog igennem i 
Europa, før end de gjorde i USA, og b il
ledsproget og mytologien i Leones film  
er ofte blevet kopieret i USA.

Derimod har de få europæere i H o lly 
wood ikke haft nogen mærkbar betydning 
fo r udviklingen af film sproget. Instruktø
rer som Milos ->  FORMAN og Roman 
-► POLANSKI er karakteristisk nok g le 
det ind i Hollywoods systemer og myto
logi, og skulle man pege på en enkelt
europæer, hvis arbejde har påvirket hans 
amerikanske kolleger, b liver det ikke 
Bergman, der vel også er nærmest umu
lig at kopiere, men derim od Sven Nykvist 
(-> UDENLANDSKE INSTRUKTØRER).

(IL)

EVANS, Robert J. (29.6. 1930) -  Produ
cent. Som barn med i ca. 300 rad iopro
grammer. Begyndte som skuespiller, kon-
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trakt med Universal 1948, men blev syg. 
Blev af Norma Shearer valgt til rollen 
som hendes afdøde mand Irving Thal- 
berg i filmen om Lon Chaney »Manden 
med de 1000 ansigter«. Blev uafhængig 
producent fo r ->  20TH CENTURY-FOX, 
med bl.a. »The Lawyer«. 1966 European 
Production Ch ief fo r ->  PARAMOUNT. 3 
mdr. senere udnævnt til Paramounts V ice 
President in charge of production. 1969 
Senior V ice President, charge of world 
wide production. 1971 Executive Vice 
President, charge of world wide produc
tion. I hans d irektørperiode producerede 
Paramount en række store kassesuc
ces’er, bl. a. »Rosemarys Baby«, »De 
frygtløse«, ->  PUNKT 22, ->  LOVE 
STORY, GODFATHER og ->  MIG OG 
BOGART, samt 'fiaskoen’ »Den store 
Gatsby«. Hans første personlige produk
tion var CHINATO W N. April 1975 
trak han sig tilbage for at danne selv
stæ ndigt produktionsselskab, der skal 
producere sp ille film  for Paramount. Litt: 
Films and Filming, nr. 4, jan. 1975. Film: 
52: Lydia Bailey/Storm  over Haiti (S). 
57: The Man o f a Thousand Faces/Man- 
den med de 1000 ansigter (S); The Sun 
Also Rises/Og solen går sin gang (S). 
58: The Fiend Who W alked the W est/ 
Djævel i menneskeskikkelse (S). 59. The 
Best of Everything/Tre korp iger i New 
York (S). 74: - *  CH INATO W N. 76: The 
Marathon Man. 77: Black Sunday. (PH)
EXECUTIVE PRODUCER PRODUK
TION
EXORCIST, The -> EKSORCISTEN
FAGBLADE -  Foruden diverse -► FILM- 
TIDSKRIFTER og brancheblade {-> VA- 
RIETY) eksisterer der også i USA en 
række tidsskrifte r udgivet af fag lige sam
menslutninger. De vig tigste er:

»Action«, udgivet i Hollywood af the 
D irectors Guild of America. Bladet (star
te t 1965) udsendes hveranden måned 
(redaktion: Bob Thomas) og publicerer 
fortrinsvis artik ler og /e lle r interviews om 
og med instruktører.

»American Cinematographer«, udgives 
m ånedligt af the American Society of 
C inem atographers i Hollywood (startet 
1920), Herb A. Lightman redigerer, og 
bladet bringer ofte lange artik ler/in te r- 
views med fo togra fer (og instruktører).

»American Cinemeditor«, kvartalsblad 
udgivet af American Cinema Editors, 
Inc., udkommer kvartårlig t i George Mar
chers redaktion (startet 1950). Har mere 
karakter af foreningsblad end de oven- 
nævnte-,

»The Journal o f the Producers Guild of 
America«, starte t 1958, kvartalsblad, red i
geres af Lou Greenspan. Mange artik ler 
beskæ ftiger sig med distribu tion og an
dre forho ld af interesse fo r producere.

(PC)

FALK, Peter (16.9. 1927) -  Skuespiller. 
I de seneste år er Falk blevet mere eller 
mindre identisk med detektiv Columbo 
fra TV-serien af samme navn. TV-skri- 
benterne Richard Levinson &. W illiam  
Link (der »opfandt« McCIoud) skrev den 
første »Columbo« i 1960 (han blev spille t 
af Bert Freed). Serien kiksede og først 
i 1968 kom Falk til (da Bing Crosby af
slog rollen) i filmen »Prescription: Mur- 
der«, der forinden havde kørt som tea te r
stykke på Broadway. En anden sp ille film 
lang Columbo, »Ransom fo r a Dead Man« 
(1970) blev udsendt som spille film  i euro
pæiske lande, der ikke havde serien

kørende. Udover denne succes-serie har 
Falk lavet meget andet TV-arbejde i 70’- 
erne, og han har instrueret flere ep iso
der af »Columbo«. L itt: Show, feb. 1972. 
D ialogue on film  nr. 4, 1972. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
68: G li in toccab ili/D e urørlige (udsendt 
i USA 1970 med titlen : Machine Gun 
McCaine). 69: Castle Keep/Den enøjede 
falk. 70: H u s b a n d s /Æ G T E M Æ N D . 73: 
Mikey and N icky (a ldrig udsendt). 74: A 
Woman Under the Influence/En kvinde 
under indflydelse. 76: Murder By Death/ 
Middag med mord; G riffin  and Phoenix.

(CH)

FAMILY PLOT -  den enes død -»• anm. 
side 217.

FARCE -  Filmkunsten vanskeligste gen
re oplevede i 70’ernes Hollywood tilløb  
til en renaissance og en fornyelse, som 
var ventet med længsel e fte r Jerry Le- 
wis' m isforståede am bitioner og efter 
at verbal-humoren næsten havde taget 
livet af genren. Fra TVs shows kom en 
række forfattere, instruktører og skue
spillere, som havde lyst og ta lent til at 
gå nye og dristige veje, til at fantasere 
stort og til at regne med publikums 
in te lligens: Mel ->■ BROOKS, der t ilfø 
rer farcen en næsten oprindelig sen- 
nettsk respektløshed og »drive« parret 
med et spil på film m ediet, som forbrød
rer ham med det indforståede publikum, 
W oody ->  ALLEN, der først og frem 
mest er litte ra t og improvisator, men 
som arbejder intenst med de film iske 
udtryk, og som s ig ter højt med sin 
humor. Brooks er ligeglad, hvor han s ig 
ter, b lo t han rammer. Ved siden af disse 
to absolut dominerende farcemagere er 
fremkommet ta lenter som Carl REI- 
ner, Gene W ILDER, Dom De Louise, 
Kenneth MARS, M adeline KAHN, 
og i græ nselandet til komedien: Elaine 
->• MAY, Mel ->  STUART og naturligvis 
Blake — EDWARDS, der med den engel
ske »Return of the Pink Panther« af kri
tikken blev budt velkommen tilbage til 
genren, selv om det var lid t i den gamle 
stil. Vigtigste film:
70: The Twelve Chairs -  Mel Brooks; 
W hich Way to the Front?/Hvor fanden er 
fronten -  Jerry Lewis. 71: Bananas/ 
MIG OG REVOLUTIONEN* -  W oody 
Allen. 72: Play It Again, S am /— MIG OG 
BOGART -  H e rb e rt->  ROSS; W hat’s Up, 
Doc?/Du er toppen, professor -  P e te r s  
BO GDANO VICH. 73: Sleeper/M ig og 
frem tiden -  W oody ALLEN. 74: Blaz- 
ing Saddles/Sheriffen skyder på det hele 
-  Mel Brooks; Young Frankenstein/ ->• 
FRANKENSTEIN JUNIOR -  Mel Brooks. 
75: Love and Death/Kæ rlighed og død -  
W oody Allen. 76: Silent Movie -  Mel 
Brooks. (PM)

FARROW, Mia (9.2. 1945) -  S kuespiller
inde. Har i TV medvirket i »Peyton Pla- 
ce«, »Johnny Belinda« og »Goodbye, 
Raggedy Ann«. Sceneroller i »Mary Ro
se«, »The søstre« og »Bernardo Albas 
hus« i London. 1971 var hun Jeanne 
d ’Arc i Honeggers korværk, d irige re t af 
ægtemanden Andre Previn i Royal A lbert 
H a ll. 1975 t i te lr o l le n  i R oya l S h a k e s p e a re  
Companys opsætning af »The Marrying 
of Anne Leete«. Litt: Film Stars and Su
perstars, London 1970. Film (siden F il
mens HHH, IV):
68: Secret Cerem ony/Hem m eligt ritual. 
69: John &  Mary. 71: Follow Me/Skyg 
min kone; Blind Terror. 72: Docteur Po-

paul/D oktor Popaul. 74: The G reat Gats- 
by/Den store Gatsby. (PH)

FARVEL, MIN ELSKEDE - *  anm. side 
211.

FARVESYSTEMER -  Fra fortekster ken
der man navne som Eastmancolor (K o 
dak), M etrocolor, De Luxe-co lor (Fox) og 
Technicolor. Dette navn angiver altid 
kopi-m ateria let og ikke nødvendigvis det 
negativ-m ateria le, der er benyttet ved 
optagelserne af filmen. Techn ico lor er 
fo r flere år siden holdt op med at frem 
stille  negativ, og så v id t man kan få op
lyst, optages så at sige alle amerikanske 
(og fo r den sags skyld også europæiske) 
film  i Eastman.

Den alm indeligste type Eastman-ne- 
gativ bærer betegnelsen 5254 (35 mm- 
film ). Det er en ret hurtig film  (80 ASA), 
der sjæ ldent snyder den rutinerede fo to 
graf. Da type 5254 im id lertid  rummer 
mange uopløselige tungm etaller i em ul
sionslaget, har Kodak nedtrappet pro
duktionen af den og ersta tte t den med 
en mere m iljøvenlig type, der bærer be
tegnelsen 5247. Amerikanske fo togra fer 
(f. eks. Vilmos ->■ ZSIG M O ND og Laszlo 
->• KOVACS) var meget begejstrede for 
denne nye film type. Andre (derib landt 
nogle danske fo tografer) fandt den svæ
rere at styre (den skulle e fte r sigende 
fa lde fo r meget i det grønne), og k ritik 
ken har tilsyneladende været så massiv, 
at Kodak har optrappet produktionen af 
5254 igen. (IL)

Stacy Keach i »Fat City«.

FAT CITY (Fat C ity) -  USA. P-start: 
1.6. 71/© 1972/Prem: ju li 72. P-selskab: 
Rastar/Columbia. P: Ray Stark. I: John 
Huston. Manus: Leonard Gardner e fter 
egen roman. Foto: Conrad -> HALL (East
mancolor). Klip: Margaret Booth. P-tegn: 
Richard ->  SYLBERT. Musik: Marvin ->  
HAM LISCH. Medv: Stacy KEACH 
(Tully), Je ff ->• BRIDGES (Ernie), Susan 
-> TYRELL (Oma), Candy -► CLARK 
(Faye). 97 min. Litt: Kos. 111.

John Huston kom fo r alvor på hjem 
mebane med denne skildring fra  1972 
af den evige taber, en mand på vej til 
at ende blandt de ansigts- og navnløse 
mænd, der sover på parkbænke og ved 
busholdepladser. Med Conrad Hall som 
cheffo togra f sk ildrer han et stadium på 
den menneskelige nedtur, der ligger 
langt, langt fra  Hustons ellers så fo re 
trukne »jagt«-motiv.

B illy  Tully er et forhenvæ rende talent, 
i stald hos boksemanageren Ruben, i 
den lille  by Stockton, og daglejer, når 
det kniber mest. Hans kone har fo rlad t 
ham, han drikker fo r meget, og han er
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egentlig bedst til at bortfo rk lare kede
lige kendsgerninger om sig selv. Han 
møder en ung, lovende bokser, Ernie, 
der kommer hovedkulds ind i e t ægte
skab, og som med en vis ung friskhed 
form år at skjule, at han 10 år senere 
kan være en ny B illy Tully. Tully møder 
en alkoholiseret pige, Oma, hvis trang 
til hjæ lp fo r en tid  få r ham op at stå, 
men til s lu t g iver han op, både med 
Oma og boksningen, selv om han aldrig 
vil indrømme det. I slutscenen drikker 
han en kop kaffe med Ernie i et ugem yt
lig t cafeteria. En gammel kineser går 
næsten søvngæ ngeragtigt rundt bag d i
sken. »How would you like to wake up 
in the morning and be him?« spørger 
Tully og stiver sig selv af. Der er altid 
nogen, der har det værre.

Hustons film  bygger på et manus af 
Leonard Gardner e fte r egen roman, og 
Gardner har især på dialogsiden frem 
ragende karakteriseret personerne med 
helt små, nøgne og nervestrittende d ia 
logstykker, der får personerne til at 
frem stå med den samme afskallede has- 
been e ffek t som Richard Sylberts pro
duktionstegning af Tullys magre by. (PM)

FEDE TIDER, MAND - *  FRITZ THE CAT 
-FE D E  TIDER, MAND

FEIFFER, Jules (1929) -  Forfatter, teg 
ner. Født i New York. Hans satiriske 
in te llektue lle  tegneserie »Feiffer« be
gyndte 1956 i tidsskrifte t »The V illage 
Voice«. Serierne blev udgivet i bogform, 
bl. a. »Sick Sick Sick« (56), »Passio- 
nella« (59), »Boy, Giri« (61); desuden 
romanen »Harry, the Rat with Women« 
(63, da. 66) og skuespillene »Crawling 
Arnold« (61), »Little Murders« (67) og 
»God Bless« (68). Den tegnede historie 
om »Passionella« handler om en tyk 
kone, der af en fe forvandles til en 
yndig ung pige og bliver film stjerne. 
Hans groteske, -h>- BLA CK HUMOR- 
prægede skuespil »Little Murders« blev 
film a tisere t af Alan ->  ARKIN ; han var 
m edforfa tte r på nøgenrevyen »Oh! Cal- 
cutta«, film a tisere t 1972 af Jacques 
Levy. Han skrev m anuskriptet til Mike 
-► N IC H O LS ’ KØDETS LYST, ud
sendt i bogform 1971. (PS)

FIELDING, Jerry (ca. 1929) -  Komponist. 
Eg I.: Jerry Feldman. Konservatorieud- 
dannet. I stud ietiden dirigent, arrangør 
og kom ponist fo r et TV-selskab, kom po
nerede til fle re  serier, bl. a. »Shane« og 
»He and She«. Kom ponerer stadig fo r 
TV sideløbende med film kom positioner
ne. »Mission Im possible vs. the Mob« er 
oprindelig en TV-film , men udsendt i b io 
graferne. Som Peckinpahs foretrukne 
kom ponist komponerede han også mu
sikken til »The Getaway -  V ild flugt«, 
men hans musik erstattedes, på Steve 
McQueens bud, med musik af Quincy 
Jones. Film:
62: Advise and Consent/Storm  over 
W ashington; The Nun and the Sergeant. 
64: For Those W ho Think Young; Mc 
Hale’s Navy. 65: Mc H ale ’s Navy Joins 
the A ir Force/M arinen går til vejrs. 67: 
The Crazy W orld of Laurel and Hardy. 
69: Mission Im possible vs. the Mob; The 
W ild  Bunch/Den vilde bande. 70: Sup- 
pose They Gave a W ar and Nobody 
Came. 71: The Lawman/Jeg er loven; 
Johnny G ot His Gun; Straw Dogs/Kø- 
terne. 72: Journey Through Rosebud; 
C hato’s Land; The N ightcom ers/Den nat

lige gæst; Junior Bonner/ ->  JUNIOR 
BONNER -  KØRENDE CO W BOY; The 
M echanic/M echanic-M enneskejæ geren. 
73: A W ar of C h ildren/Krigens børn (TV); 
Scorp io /Skorpionen; The Deadly Track- 
ers/B lodig hævn; The O utfit/O pgør i un
derverdenen. 74: Bring Me the Head of 
A lfredo G arcia /B ring mig A lfredo Gar- 
cias hovede; The Gambler/Hasard. 75: 
The K ille r Elite; The Black B ird/M yste- 
rie t om ridderfalken. 76: The Bad News 
Bears/Op med humøret drenge. (PH)

FIELDS, Verna -  K lipper. Opvokset i 
Hollywood, hvor faderen Sam Hellman 
skrev m anuskripter til bl.a. Shirley Temp- 
le-film . Begyndte 1944 som lydassistent 
fo r Fritz Lang, har siden vekslet mellem 
lydarbejde og klipning. Har undervist på 
University o f Southern C a liforn ia  i avan
cere t klipning. Har nu tite l af v icepræ si
dent (hos ->  UNIVERSAL). Er en af film 
byens mest ansete klippere, med stor an
del i succes’en fo r film  som -*■ SIDSTE 
NAT MED KLIKEN og DØDENS GAB 
(for sidstnævnte fik  hun en — OSCAR). 
Har instrueret diverse dokumentarfilm , 
derib landt »It's a Good Day« om ernæ
ring og »Journey to the Pacific« om præ
sident Johnsons rejse til 17 lande. Liti: 
American Film, juni 76. Film:
44: The Woman in the W indow/Kvinden 
i vinduet (Lyd-ass). 56: W hile the C ity 
S leeps/Læ bestift-m orderen (Lyd). 58: 
Snowfire (Lyd-effekter). 60: Studs Loni- 
gan; The Savage Eye/Ø jet (Co-Lyd); The 
Sword and the Dragon (engelsksproget 
udgave af den sovjetiske » ll’ja  Muronec«, 
1956). 61: El Cid/EI Cid -  den frygtløse 
ridder (Co-Lyd). 63: An A ffa ir of the Skin; 
The Balcony/Balkonen (Co-Lyd); Cry of 
Battle/Begæ r i junglen; A Face in the 
Rain (Lyd). 64: Nothing But a Man/Kun 
et menneske. 65: The Bus. 66: Country 
Boy; Deathwatch. 67: The Legend of the 
Boy and the Eagle/Drengen og ørnen; 
Track of Thunder. 68: Targets/Snigskyt- 
ten; The W ild Racers. 69: Medium C ool/ 
Medium Cool -  Chicago 68. 72: W hat’s 
Up, Doc?/Du er toppen, professor; Pick
up On 101 (Sound editor). 73: Paper 
Moon; American G raffiti/S idste  nat med 
kliken (Co-KI). 74: The Sugarland Ex
press (C o-K I); Daisy M iller; Memory of 
Us (Co-KI). 75: Jaws/Dødens gab. (LØ)

FILMATISERINGER -  F ilm atiseringer 
blandt 70’ernes film  om fatter skuespil
adaptioner ( - *  TEATER), ->  BESTSEL- 
LER-film  og adaptioner af am. klassike
re som Twains »Tom Sawyer« og »Huck- 
leberry Finn« og Henry James’ »Daisy 
M iller« og ny-klassikere som Fitzgeralds 
»The Great Gatsby« (»The Last Tycoon« 
er under indspiln ing med Elia Kazan 
som instruktør), Nathanael Wests »The 
Day of the Locust«. A f den moderne am. 
litte ra tu r er film a tisere t værker af bl. a. 
Updike, Roth, Kesey, Malamud, -► HEL
LER og Vonnegut. Vigtigste film:
70: The Angel Levine -  Jan Kadar (efter 
Bernard Malamud); L ittle  Big Man/En 

GOD DAG AT DØ -  A rthur PENN 
(efter Thomas Berger); Catch-22/ -> 
PUNKT 22 -  Mike NICHOLS (efter 
Joseph Helle r); Rabbit Run -  Jack — 
SM IGHT (e fte r John Updike); Myra 
Breckinridge -  M ichael Sarne (efter 
Gore Vidal). 71: Sometimes a Great 
N o tion /H årdt mod hårdt -  Paul 
NEW MAN (efter Ken Kesey). 72: De- 
liverence/ -> UDFLUGT MED DØDEN -  
John Boorman (efter James Dickey);

The Heartbreak K id /H J E R T E K N U S E 
REN -  Elaine —*- MAY (efter Bruce Jay 
Friedman); Portnoy’s Com pla in t/A lex- 
anders stående problem -  Ernest Leh
man (e fte r Philip Roth); Slaughterhouse- 
Five/ ->  SLAGTEHUS 5 -  George Roy 
-»• HILL (efter Kurt Vonnegut). 73: The 
Long G oodbye/Det lange farvel -  Ro
bert ->■ ALTM AN (efter Raymond 
CHANDLER); Tom Sawyer -  Don Tay- 
lor (efter Mark Twain). 74: Daisy M iller 
-  Peter - *  BO GDANO VICH (efter Hen
ry James); Huckleberry Finn -  J. Lee- 
Thompson (efter Mark Twain); The 
G reat Gatsby/Den store Gatsby -  Jack 
Clayton (efter F. Scott F itzgerald); Thie- 
ves Like Us/ TYVE SOM OS -  Robert 
Altman (efter Edward Anderson). 75: 
Farewell, My Lovely/ FARVEL, MIN 
ELSKEDE* -  Dick ->  RICHARDS (efter 
Raymond Chandler); One Flew Over the 
C uckoo’s Nest/ ->  GØGEREDEN -  Milos 
-> FORMAN (efter Ken Kesey); The Day 
of the Locust/Katastrofenatten -  John 
Schlesinger (efter Nathanael W est).

(PS)
FILM COMMENT-T id s s k r ift. Udkommet 
siden 1962. 6 numre årligt. Redaktør: Ri
chard Corliss. Sponsor: The Film Society 
of Lincoln Center, New York. Blandt b i
dragyderne er: Stephen Farber, Andrew 
—► SARRIS, John Simon, Paul Schrader, 
Joseph M cBride, og englænderne Ray
mond Durgnat, Richard Roud og Robin 
Wood. (PS)
FILMKRITIK -  Am. film kritik  i 70’erne do
mineres af et fåtal feterede skribenter, 
som publicerer deres anmeldelser i de 
kendte almene tidsskrifte r og magasiner 
og siden ofte samler dem i bogform. De 
væsentligste er Pauline KAEL, An
drew SARRIS, Richard Schickel, fo r
fa tte r til »Second S ight: Notes on Some 
Movies 1965-1970« (72) og p.t. anmelder 
ved Time Magazine, og John Simon, 
fo rfa tte r til »Private Screenings«, »Acid 
Test«, og »Movies into Film: Film C riti- 
cism 1967-1970« (71) og p .t. anmelder 
ved Esquire. En film kritik , som er mindre 
præ get af journalism e og causerende 
elegance, findes i de egentlige FILM 
TIDSSKRIFTER. (PS)
FILM QUARTERLY -  T idsskrift. Udkom
met siden 1946. Kvartalsblad. Redaktør: 
Ernest Callenbach. Sponsor: University 
of C a liforn ia  Press, Berkeley, California. 
B landt bidragyderne er: Stephen Farber, 
James Roy MacBean, Andrew-*-SARRIS, 
Michael Dempsey. (PS)

F ILM TID S S K R IFTE R -D e vig tigste ame
rikanske film tidsskrifte r er:
»American Film«, udgivet af The Am eri
can Film Institute, W ashington, red. Hol- 
lis A lpert. Udkommer 10 gange årligt. I 
b ladet er inkorporeret det tid lige re  selv
stæ ndige »Dialogue on Film«.

FILM COMMENT.
»Film Culture«, udg. i New York, red. af 
Jonas Mekas. Kvartalsblad, mest om 
underground- og eksperimentalfilm . 
»Film Heritage«, udk. i Dayton, Ohio, 
red. af F. Anthony Machlin. Kvartalsblad 
med æ stetiske og kritiske artikler.
»Films in Review«, udk. i New York, red. 
af Charles Phillips Reilly. Udkommer 10 
gange årligt. Anm eldelser og karriere
artikler. Væsentlig læser-brevkasse.

FILM QUARTERLY.
»Journal of Popular Film«, udk. i Ohio 
og New York. Kvartalsblad. V idenskabe
lige a rtik le r om populæ rfilm . (PS)
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Jack N icholson i »Five Easy Pieces«.

Louise Fletcher.

FIVE EASY PIECES (Five Easy Pieces)
-  USA. P-start: ej fun de t/©  1970/Prem: 
sept. 70. P-selskab: BBS. I/P: Bob — 
RAFELSON. Manus: Adrian JOYCE. 
Foto: Laszlo KOVACS (Eastmanco- 
lor). Klip: Christopher Holmes, Gerald 
Shepard. Medv: Jack -> N ICHOLSON 
(»Bobby« Dupea), Karen ->• BLACK 
(Rayette Dipesto), B illy »Green« 
BUSH (Elton), Susan -► ANSPACH (Ca- 
therine Van Ost). 98 min. Litt: Kos. 127; 
Sunset Boulevard nr. 1.

Robert »Bobby« Dupea kommer fra en 
velstående, musikalsk begavet fam ilie, 
og han har været selvskrevet til en 
karriere som koncertpianist, men har -  
i reaktion mod fam iliens selvvalgte iso
lation i kunsten -  valgt i stedet at slå 
sig ned blandt afstumpede olieborere, 
hvis fornø je lser består i bowling, øl og 
hurtige piger. Da Bobby får besked om, 
at faderen er blevet lammet, tager han 
hjem, men kan stadig ikke fo rlige  sig 
med m iljøet, og i filmens sidste billeder 
er Bobby atter på flug t fra sit miljø.

Med »Easy Rider« som den naturlige 
forudsætning er »Five Easy Pieces« nok 
den defin itive ->• ROADFILM. Rejsen er 
et ofte tilbagevendende tema i kunsten, 
både som mål og (først og fremmest) 
som middel til selverkendelse. I Bob 
Rafelsons instruktion er »Five Easy 
Pieces« blevet en mangetydig film , 
fremragende americana, et krystalklart 
b illede af en nation i splid med sig 
selv og et indtrængende portræ t af en 
moderne »misfit«. Helheden forstærkes 
yderligere af Jack Nicholsons mageløst 
indforståede tolkning af den rodløse 
Bobby, der har m istet den amerikanske 
drøm uden at kunne sætte afklaring i 
stedet. På spillesiden suppleres N icho l
son fornem t af alle (Rafelson er en fo r
midabel personinstruktør), ikke mindst 
Karen Black og Susan Anspach som to 
m odpoler i hans sp littede tilvæ relse. En 
række b ifigurer er tegnet med enkle og 
dog smukt nuancerede streger, og det 
hele er omgivet af en dybt sanset, mættet 
og fin t reg istreret skildring af et Am eri
ka på tværs. (PC)

FLEISCHER, Richard (1916) -  Instruktør. 
Litt: Movie 22, spring 76. Film (siden F il
mens HHH, IV):
70: Tora! Tora! Tora!/Tora Tora! Tora!
-  Angrebet på Pearl Harbour. 71: 10 
R illington Place/Kvæleren fra Rillington 
Place (GB); The Last Run/Hans sidste 
job ; Blind te rror (GB). 72: The New 
Centurions/Pansernes beskidte job. 73: 
Soylent Green/Fremtidens rædsel; The 
Don Is Dead/Don Angelo er død. 74: 
The Spikes Gang/Harry Spikes’ banae, 
Mr. Majestyk. 75: Mandingo. 76: The 
Prince and the Pauper. 77: Salamander.

(LØ)

FLETCHER, Louise (ca. 1933) -  Skuespil
lerinde. Kom til Hollywood som 21-årig, 
arbejdede i sm åroller på TV. Blev g ift og 
trak sig tilbage. Come back godt 10 år 
senere i - *  TYVE SOM OS. OSCAR 
fo r rollen som oversygeplejersken i — 
GØGEREDEN. Film:
74: T h ie v e s  L ik e  U s /T y v e  som  os. 75: 
Russian Roulette/Lejem order jages; One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest/Gøgere- 
den. 77: Exorcist II: The Heretic. (PH)

FLYNN, John (1931) -  Instruktør. Født 
i Chicago. G ik på George W ashington 
University og University of Californ ia.

Har skrevet flere TV-manuskripter. 
SCRIPT SUPERVISOR fo r Robert W ise 
og fast instruktør-assistent fo r MGM i 
TV-afdelingen. Film:
58: I W ant to Live/Jeg vil leve (Ma-ass). 
59: Odds Against Tom orrow/Forbrydel- 
sens lavine (Ma-ass). 61: W est Side 
Story (Ma-ass). 62: Kid Galahad (l-ass); 
Two For the Seesaw/To på vippen (i-ass). 
63: The G reat Escape/Den store flug t 
(l-ass). 64: W hat a Way to G o!/S ikken en 
sextur (l-ass). 65: John G oldfarb, Piease 
Come Home/Han, Hun og Harem et (I- 
ass); L ’homme d ’ lstanbul/M anden fra 
Istanbul (2nd unit). 68: The Sergeant/Ser- 
genten. 72: The Jerusalem File. 73: The 
O utfit/O pgør i underverdenen ( +  Ma). 
76: Rolling Thunder. (CH)

FONDA, Jane (21.12. 1937) -  S kuespille r
inde. Datter af Henry Fonda, søster til 
Peter ->- FONDA. Hendes karriere i 1970’- 
erne har været stæ rkt præ get af po litisk 
og socia lt engagement (med kv inde fri
gørelsen og Vietnamkrigen som mærke
sager). Filmen »F.T.A.« ( =  »Free the 
Army« -  også kaldet »Fuck the Army«) 
er en film atisering af det aktions-teater, 
hun og bl. a. Donald ->• SUTHERLAND 
turnerede med blandt soldater i USA. 
Besøgte 1973 Vietnam, publicerede 
siden sine indtryk i bl. a. en lysb illed 
serie »Women in Vietnam«. Jean-Luc 
Godard og Pierre Gorin (der havde isce
nesat hende i »Her går det godt«) gav 
en rep lik til hendes åbenlyse engage
ment i kortfilm en »Letter to Jane«. 1974 
stod hun sammen med Christine Burril, 
Tom Hayden, Haskell WEXLER og 
B ill Yahrans fo r 60 min. dokum entarfil
men »Introduction to the Enemy«. Fik 

OSCAR for rollen som frem m edgjort 
prostituere t i -*■ KLUTE. Litt: John Sprin
ger: The Fondas, New York 1970. James 
Brough: The Fabulous Fondas, London 
1973. Thomas Kiernan: An Intimate Bio- 
graphy of Jane Fonda, New York 1973. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: They Shoot Horses, Don’t They?/ 
Jamen, man skyder da heste? 71: Klute. 
72: Tout va b ien/H er går det godt; F.T.A. 
(+  P +  M). 73: Steelyard Blues/Fræk 
som Fanden; A D o ll’s House; Lette r to 
Jane (kortfilm , fo to  +  stemme). 74: In tro
duction to the Enemy (I). 76: The Blue- 
bird; Julia; Fun W ith D ick and Jane. (PH)

FONDA, Peter Henry (23.2.1940) -  Skue
spiller. Søn af Henry Fonda, søster til 
Jane FONDA. Debuterede som in
struktør 1971 med den særprægede we
stern »The Hired Hånd«. Se i øvrig t F il
mens HHH, bd IV. Udover de heri nævnte 
film  har han -  ukred ite ret -  været med i 
»The Rounders/To hårde drenge fra  A ri- 
zona«, 1965. Litt: John Springer: The 
Fondas, New York 1970. James Brough: 
The Fabulous Fondas, London 1973. Play
boy, sept. 1970. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
68: H isto ires extraordinaires (episoden 
M etzengerstein). 69: Easy Rider (+  M +  
P). 71: The Hi red Hånd (+  I); The Last 
Movie. 73: Two People/To mennesker. 
74: D irty Mary, Crazy Larry/Skrappe 
Mary, skøre Larry; Open Season/Farlig 
jagt. 75: Race W ith  the Devil/D jæ velsk 
te rror; 92 In the Shade; The Diamond 
M ercenaries/K iller Force; Idaho Transfer 
(I) (optaget 71). 76: F ighting Mad/En 
mand går amok; Futureworld. 77: Outlaw 
Blues. (PH)
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FORMAN, Milos (18.2. 1932) -  Instruktør. 
Født i T jekkoslovakiet. Emigrerede til 
USA i 1969 efter invasionen 1968. Kon
trakt med Paramount gik i stykker. A m eri
kansk gennembrud med ->  TAKIN G  OFF 
fo r ->  UNIVERSAL (Grand Prix, Cannes). 
Verdenssucces med — GØGEREDEN 
(5 ->  OSCARs). Seneste pro jekt: »Some- 
one Is K illing  the Great Chefs o f Eu- 
rope«. Litt: American Cinematographer, 
nov. 72; Filmmakers Newsletter, dec. 75. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
71: Taking O ff (+  Co-Ma). 73: Visions of 
E ight/O L set på en anden måde (ep iso
den »The Decathlon«) (vist i dansk TV 
1976). 75: One Flew O ver the C uckoo’s 
N est/ ->  GØGEREDEN. 77: Hair. (LØ)

FORMATER er benævnelsen for et film 
billedes bredde i forho ld til højden, når 
b illede t b liver pro jiceret. Det gammel
dags format; »det gyldne snit«, havde fo r
ho ldet 1-1,33. Det benyttes så at sige 
aldrig mere. Bortset fra enkelte instruk
tører på nostalg iudflugt, er det kun Dis- 
ney-studierne, der i deres tegnefilm  
bruger dette format. W idescreen har to 
bredder. »Europæisk widescreen« er 
1-1,66, og »amerikansk widescreen« er 
1-1,85. Det er gerne dette sidste format, 
som benyttes til amerikansk film . På dan
ske b iografer er det v ilkårlig t, om man 
benytter den ene e ller den anden beskæ
ring ved forevisning af film ene. Scope 
har fo rho lde t 1-2,33.

A lle disse form ater er 35 mm, og rå
film m ateria le t er det samme, uanset hv il
ket form at man optager i. 70 mm-film, 
som efterhånden næsten ikke laves mere, 
har fo rho lde t 1-2.

Det hænder ofte, at amerikanske wide- 
screen-film , som vises i w idescreen i 
biograferne, faktisk er optaget i forho ldet 
1-1,33. Det er med henblik på senere 
forevisn inger på TV, hvor skærmen jo  
har dette format. (IL)
FORPROJEKTION -+ FOTO-EFFEKTER
FOSSE, Bob (1927) -  Instruktør. Også 
koreograf og danser. Dansede i bl. a. 
»Kiss Me Kate« (53) og »The A ffa ir of 
Dobie G illis« (53). Fik en OSCAR for 
-*■ CABARET. Samme år Tony Award for 
Broadway-opsætningen af »Pippin« og 
Emmy Award fo r det også herhjemme ud
sendte TV-show med Liza M innelli, »Liza 
with a Z«. Litt: Kos. 111, okt. 1972. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: Sweet Charity (+  Koreografi). 72: 
Cabaret ( +  Koreografi). 74: LENNY;
The L ittle  Prince/Den Lille  Prins (K oreo
grafi +  S). 76: Thieves (S). (CH)
FOSTER, Jodie (19.11. 1962) -  Skuespil
lerinde. Fulgte med broderen Buddy til 
TV-serien »Mayberry RFD«, hvor hun de
buterede. Barnestjerne i TV-serier, bl. a. 
»The Courtship o f Eddie ’s Father«, »My 
Three Sons« og »Paper Moon«, »The 
W onderful W orld o f W alt Disney« og 
fle re  D isney-b iograffilm . Første »voksne« 
rolle som m indreårig luder i »Taxi D riv
er«. Film:
72: Napoleon and Samatha; Menace on 
the Mountain; Kansas City Bomber. 73: 
Tom Sawyer; One L ittle  Indian. 74: A lice 
Doesn’t  Live Here Anym ore/ —► ALICE 
BOR HER IKKE MERE. 76: Echoes of 
Summer; -»■ TAXI DRIVER*; Bugsy Ma- 
lone; The L ittle  G irl W ho Lived Down the 
Lane; Freaky Friday; Candleshoe. (PH)

FOTO-EFFEKTER er i lighed med f. eks.
SPECIAL EFFECTS og ->  STUNTs

en af de ting, der kan få film -puris ter til 
at rynke på næsen og afskrive visse film 
som »snyd«. G ro ft sagt benyttes fo to 
effekter, når man ikke har tid, råd, mu
lighed e lle r energi til at a ffotografere 
»virkeligheden«. De mest benyttede e f
fekter er følgende: F ilter- og blænde- 
processer: disse bruges, når man ikke 
kan bruge det forhåndenværende lys, 
men må ændre det ved hjælp af f ilte r 
sæ tninger og op- e ller nedblæ ndinger i 
forb indelse hermed. Den mest alm inde
lige filte rp roces er dag-for-nat-optagel- 
sen, hvor man optager sine nattescener 
i fu ld t dagslys. Da der gerne er solskin 
i Californ ien, afsløres denne proces nem
mere i amerikanske film  end i f. eks. 
danske, fo rd i personerne, selv om 'nat
ten ’ kaster ret tunge skygger.

Bag-projektion: er en teknik, hvorved 
man anbringer sine personer på en ->  
SCENE foran et lærred og pro jice rer film  
på lærredet, mens man optager. T id ligere 
benyttede man denne e ffek t fo r et godt 
ord, men den bruges efterhånden mest, 
når man skal optage kørescener (b il- og 
togb illeder). Hvis bag-projektion skal se 
ordentlig  ud, skal det bagprojicerede 
billede være utrolig om hyggeligt lavet. 
På dette fe lt er teknikken efterhånden 
nået så langt, at det selv fo r en øvet 
biografgæ nger kan være vanskeligt at 
skelne en bag-projektion fra e t ->■ LO- 
CATIO N -billede.

For-projektion: teknikken her er noget 
mere indvik le t end i bag-projektioner. 
B illede t pro jiceres her op på et skråt- 
sti I le t spejl, der står foran personerne, 
der igen står foran en refleksskærm. Lys
transmissionen fra skærmen til spe jle t 
bevirker, at personerne, der står bag 
pro jektionsspejle t, ser ud, som om de 
faktisk står foran det.

Matte: er en sammenkopierings-teknik, 
hvor man først fo togra ferer personerne 
foran en ensfarvet belyst skærm, således 
at man får to b illede r ud af det. Et b ille 
de, hvor kun personerne er på, og et, 
hvor a lt andet end personerne er på. Det 
sidste, »negative« b illede kan så erstat
tes med et hvilketsom helst billede, og 
når de to (e ller flere) b illeder er sammen- 
kopierede, ligner de altså ét og samme 
billede. Teknikken blev brugt på kryds 
og tværs i »Fuglene«, hvor man im id ler
tid  hele tiden kunne ane »falske« kon
turer om personerne. Man er senere nået 
meget længere med matte-teknikken, og 
i »Det tårnhøje helvede« var det ikke til 
at se, hvornår m atte-effekten var brugt, 
selv om det må være sket i en trediedel 
af film ens billeder. (IL)

Denne side, øverst Bob Fosse, 
og Gene W ild e r i »Frankenstein 

Junior«; herover Jod ie Foster i 
scene fra  »Taxi Driver«. 

M odsatte side, fra  oven og ned: 
W illiam  Fraker, Gene Hackman i 

»French C onnection« og 
John Frankenheimer.

FO TO G R A F kaldes i USA d irecto r of 
photography eller lighting cameraman. 
Det er noget mere præ tentiøst end i Dan
mark, hvor en film s fo tog ra f bare kaldes 
fo r fo tograf. Som den amerikanske tite l 
antyder, giver fo tografen sig af med at 
sætte lyset til film en og egentlig ikke 
med at fotografere. Til dette har han en 
camera operator, og da dennes job  så at 
sige er at fungere som fotografens sted
fortræ der, ser man ofte en fo tog ra f be
nytte samme kameramand i film  efter film
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(f. eks. var David ->  W ALSH kamera
mand fo r W illiam  FRAKER på en del 
film , før han blev forfrem m et til fo tograf 
på Frakers debutfilm  som instruktør).

I fotografens team er desuden mindst 
tre mand mere: en focus-puller (dansk: 
skarpretter), m indst én c lapper-loader 
(der sørger fo r at skifte film  og kassetter) 
og filmens s till-fo togra f. Endvidere sor
te rer en film s grips (det er dem, der 
kører og betjener kameravogne (do lly ’er) 
og kraner) under fotografen. Også be
lysningsfolkene (eng: gaffers) står under 
fotografens kommando.

A lle Hollywood-baserede film fo tog ra 
fer er organiseret i den stærke fag fo re 
ning ->  ASC, og denne forenings strikse 
regler forbyder faktisk fotografen selv at 
sidde bag kameraet, når en scene bliver 
optaget. Denne regel virker naturlig nok 
frustrerende på mange yngre fotografer, 
og man kæmper energiske kampe fo r at 
omgå fagforeningsbestemmelsen. En fo 
togra f som Conrad -*■ HALL har raset 
imod ASC.

Hollywood har altid fostre t store og 
orig inale fotografer, og det sidste årti 
adskiller sig på dette punkt ikke fra de 
foregående. Nye kameraer, nye optikker, 
nye råfilm typer og ny laboratorieteknik 
har sp ille t fotograferne nye kreative vå
ben i hænde, og generelt sagt befinder 
amerikansk film  sig i dag rent fo tografisk 
på et næsten ubegribe lig t sofistikeret 
stade. (IL)

FRAKER, William A. (1923) -  Fotograf. 
Faderen var fo togra f og moderen skue
spillerinde. Efter 4 år i hæren på USCs 
film skole, hvor han blev ven med Conrad 
-v  HALL. En overgang klippede han re
klamefilm. Assistent i 60’erne på film  som 
»Father Goose« (Den store ulv kalder, 
64), »The Professionals« (66), »Wild 
Seed« (Rodløs ungdom, 64). Instruerede 
TV-serien »Daktari«. Debut som sp ille 
film sinstruktør med »Monte Walsh« 1970. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: Paint Your W agon/Når guldfeberen 
raser. 70: Monte W alsh/Vestens hårde 
drenge (I). 71: Dusty and Sweet McGee 
( +  S). 73: The Day of the Dolphin/O pe- 
ration Alpha; A Reflection of Fear/Fryg- 
tens hus (I). 74: Rancho DeLuxe. 75: One 
Flew Over the C uckoo’s Nest/ ->  GØG E
REDEN (Co-F); Aloha, Baby and Roses; 
Coonskin. 76: The K itle r Inside Me (opt. 
75); L ipstick (CO -F); G ator/Betal e ller 
dø. 77: Exorcist II; The Heretic. (CH)

FRANKENHEIMER, John (19.2. 1930) -  
Instruktør. Efter en række kom m ercielle 
fiaskoer, der truede med at gøre ham ar
bejdsløs, ca. 1970, synes han påny at 
finde fodfæ ste i branchen, ca. 1975. »The 
Iceman Cometh« er en — AMERICAN 
FILM THEATER produktion af O ’Neills 
skuespil (med Fredric March). Projekt: 
»When W orlds Collide«. Litt: Gerald 
Pratley: The Cinema of John Franken- 
heimer, London & New York 1969. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
68: The Fixer/Jøden fra Kiev. 69: The 
Extraordinary Seaman/En usædvanlig sø
mand (prod. 67); The Gypsy M oths/Luf- 
tens v o v e h a ls e  =  Frie fu g le  (TV-tite l). 70: 
I W alk the Line/Sheriffen i Tennessee =  
A lt fo r dig (TV-tite l). 71: The Horsemen/ 
De vilde ryttere. 73: L’impossible ob je t; 
The Iceman Cometh. 74: 99 and 44/100 % 
Dead/99 % død. 75: French Connection, 
I I/-* .  FRENCH CO NNECTIO N NO. 2. 77: 
Black Sunday. (PH)

FRANKENSTEIN JUNIOR (Young Fran- 
kenstein) -  USA. P-start: 11.2. 74/© 1974/ 
Prem: dec. 74. P-selskab: G ruskoff/Ven- 
ture/Crossbow/Jouer. P: Michael Grus- 
koff. I: Mel BROOKS. Manus: Gene 
-> WILDER, Mel Brooks. Foto: Gerald 
-► HIRSCHFELD. Klip: John C. Howard. 
Medv: G ene->  WILDER (Frederich Fran- 
kenstein), P ete r->  BOYLE (Uhyret), Mar- 
ty Feldman (Igor), Madeline ->  KAHN 
(Elizabeth), C loris ->  LEACHM AN (Frau 
Blucher), Kenneth MARS (Kemp). 
108 min. Litt: Kos. 127.

»I really think we’ve delivered a land
mark film , a never-to-be-forgotten mo- 
vie. Maybe even good!« sagde instruk
tøren Mel Brooks om sin farce, »Young 
Frankenstein«, som han sammen med 
Gene W ilder skrev kæ rligt over James 
Whales to Frankenstein-film , og c ita te t 
er karakteristisk fo r en væsentlig side af 
B rooks’ humor, der ofte sp ille r på kon
trasterne og på det modsatte af det, 
man venter. Gene W ilder er her sønne
søn af den berygtede humunculus-crea- 
teur; fra USA ankommer han til Trans- 
sylvanien fo r modstræbende, men siden 
med gejst, at tage arven op, h ju lpet og 
forh indret af Marty Feldman som Igor 
og Teri Garr som Inga. Det hele foregår 
i en tro fast kopi af originalens dekora
tioner og med dele af Kenneth S trick- 
fadens originale apparatur. Peter Boyle 
sp ille r monstret og Madeline Kahn er 
ikke mindre monstruøs som Franken- 
steins amerikanske forlovede, der duk
ker op m idt i det hele og opdager kær
ligheden og monstrets schwanzstucker.

Det hele er nøje kalkuleret galmands
værk, sort/hv id t fo tog ra fe re t af Gerald 
H irschfeld, der yderligere understreger 
den basis af kærlighed til originalen, som 
gør parafrasen så befriende, og som 
bærer en del brokker igennem til succes.

(PM)

FRENCH CONNECTION (The French 
Connection) -  USA. P-start: 30.11. 70/ 
(c) 1971/Prem: okt. 71. P-selskab: D’An-
toni Productions/Schine-M oore Prods/ 
20th Century Fox. P: Philip D ’ANTO - 
Nl. I: W illiam  - *  FRIEDKIN. Manus: 
Ernest Tidyman efter bog af Roger 
Moore. Foto: Owen -► ROIZMAN (De
Luxe). Klip: Jerry Greenberg. Medv: 
Gene ->  HACKM AN (»Popeye« Doyle), 
Roy -»• SCHEIDER (Buddy Russo), Fer- 
nando Rey (Alain Charnier). 104 min. 
Litt: Kos. 108.

»Popeye« Doyle, der af sine over
ordnede betegnes som »basically a 
good cop«, er sammen med kollegaen 
Buddy Russo på sporet af en bande nar
kotika-sm uglere og deres amerikanske 
»grossister«. Banden ledes af fransk
manden Alain Charnier, hvis bodyguard 
forsøger at dræbe Doyle. Da det m is
lykkes, flyg te r han skarpt fo rfu lg t af 
Doyle, der ender med at skyde gang
steren. Senere kommer det til et opgør 
mellem smuglere og po liti. De fleste 
forbrydere fanges, men hovedmændene 
enten undslipper e ller går på anden 
måde fri.

W illiam  Friedkins film  -  e fter en h is to
rie med rødder i virkeligheden -  er både 
et v irkelighedsnæ rt portræ t af po litim an
den som psykopat og et smukt eksempel 
på genre-film ens formåen. Den »stort set 
gode politimand«, som Gene Hackman i 
en nervebetonet og fremragende præ sta
tion portræ tterer, er i virkeligheden 
meget af en skid t fyr og ikke så lid t af et
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sygt menneske med et voldsom t og ukon
tro llabe lt temperament. På mange måder 
adskiller han sig kun fra gangsterne ved 
at være medlem af po litikorpset, og flere 
steder i film en antydes dette i d ialog og 
billeder. Det er dog som spændingsfilm , 
at »French Connection« især er brillant, 
med tæ t m iljøskildring, og en form idabel 
forfø lge lsesjagt, hvor bil jag te r tog, som 
næppe er overgået i sin fysiske effekt, 
sam tid ig med at jagten også fungerer 
som en yderligere understregning af 
politim andens maniske udfoldelser. Bag 
hele film en lurer en kølig ironi, der a l
drig s tille r sig i vejen fo r hæ ndelses
fo rløbe t e ller personkarakteristikkerne 
men tvæ rtim od forstæ rker helheden.

(PC)

FRENCH CONNECTION NO. 2 (French 
Connection II) -  USA. P-start: 29.7. 74/ 
©  1975/Prem: juni 1975. P-selskab: 
20th Century-Fox. P: Robert L. Rosen. 
I: John FRANKENHEIMER. Manus: 
Robert D illon, Laurie D illon, A lexander 
Jacobs. Foto: Claude Renoir (DeLuxe). 
Klip: Tom Rolf. Medv: Gene —► HACK- 
MAN (»Popeye« Doyle), Fernando Rey 
(Alain Charnier), Bernard Fresson (Hen
ri Barthelemy). 105 min. Litt: Kos. 128.

I Frankenheimers ->  SEQUEL til Fried- 
kins film  er handlingen fly tte t til Mar- 
seille, hvortil Doyle er sendt fo r at op
spore norkosmugleren Charnier. Doyle 
ved ikke, at han i v irkeligheden er udset 
til at være lokkemad, e fte r aftale mellem 
det amerikanske og det franske po liti. 
Ideen giver pote, Doyle kidnappes af 
gangsterne, han pumpes fuld af narko
tika  i e t forsøg på at få ham til at røbe, 
hvor meget han egentlig ved, og der
efte r smides han fra en bil ud foran 
po litis ta tionen. Den franske po litiche f 
gennemfører en skrap afvænningskur, 
hvorefter den helbredte Doyle genop
tager jagten på gangsterne, og i et af
sluttende opgør skydes Charnier ned.

Frankenheimer er — uden på nogen 
måde at forråde spændincjsfilmens krav 
-  mere åbenlyst humoristisk i en i sta r
ten afslappet udlevering af Doyle lige 
som Frankenheimer også, i portræ tte rin 
gen af politim anden, mere er interesse
ret i at skildre enerens kamp fo r at 
bevare personligheden intakt. Ikke 
m indst i m idtersekvensen (Doyles tvung
ne narkotrip og efterfø lgende afvæn
ning), hvor Hackman på ny g iver v id 
nesbyrd om s it overdådige talent. Der er 
m indre im p lic it moralsk stilling tagen i 
denne film , der næppe er blandt Fran
kenheimers mest personlige. Den er et 
propert stykke håndværk, professionel 
i ordets bedste forstand og med så 
megen fordybelse i mennesket Doyle, at 
den også udenfor spændingscenerne 
fængsler. (PC)

FRIEDKIN, William (29.8. 1939) -  Instruk
tør. P rojekt: »Silence o f the North« med 
Ellen ->  BURSTYN. Litt: Cinema Paper, 
ju li 74; Action, nov.-dec. 74. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
68: The N ight They Raided M insky’s/Da 
striptease blev opfundet; The Birthday 
Party. 70: The Boys in the Band (Vi på 
holdet). 71: The French C o n n e c tio n /-> 
FRENCH CO NNECTIO N (Den franske 
forbindelse). 73: The Exorcist/ ->  EK
SORCISTEN. 76: Sorcerer; A Safe Dark- 
ness. (MB)

FRITZ THE CAT -  FEDE TIDER, MAND
(Fritz the Cat) -  USA. P-start: ej fundet/ 
©  1971/Prem: april 72. P-selskab: Fritz 
Prods. P: Steve Kranz. I/Manus: Ralph 
-*■ BAKSHI. Efter Robert Crumbs —> 
TEGNESERIE. Foto: Gene Borghi, Ted 
Bem iller (DeLuxe). Klip: Renn Reynolds. 
Animering: John G entile lla, Martin Taras, 
Lawrence Riley, C liffo rd  Augustson, 
Norman McCabe, John Sparey, Manuel 
Perez, Cosmo Anzilo tti, V irg il Ross, 
M ilton Gray, Richard Lundy, John W al- 
ker, Edward Aardal, James Davis, Theo- 
dore Bonnicksen, Roderick Schribner, 
James Tyer, Robert Maxfield, Nicholas 
Tafuri. 78 min. Litt: Kos. 113.

Første lange tegnefilm  af Ralph Bak
shi, der synes at skulle blive den v ig tig 
ste fornyer inden for ->  ANIM ATIO Ns- 
film en i 70'erne.

Filmen foregår i alle slags flippe rk red 
se og er ret beset meget vanskeligt 
tilgæ ngelig fo r et ikke-amerikansk pub
likum. Bakshi opererer med flere slags 
animations-teknik, og han blander teg 
nefilm  med live-action. Handlingen er 
sprængt, og filmen synes lige så flippe t 
som de figu rer den skildrer. Dens visu
elle fantasi er im idlertid overvældende 
og grotesk, og selv om den kører i 
tomgang på visse gimmicks, har den 
også passager, hvor den suger tilskue
ren med i et uhæmmet orgie af form- og 
farveeksp los ioner.

Bakshi udleverer skånselsløst alle 
sine figurer, og når så re lativt mange 
kritike re  nedgjorde filmen, kan det skyl
des, at de savnede et iden tifika tions
punkt i den. Værre blev det i Bakshis 
anden film , »Stærk tobak« (Heavy Traf- 
fic ), hvor der ikke var nogen fast struk
tur i de visuelle orgier. Hans tred ie  film, 
»Coonskin«, var hårrejsende ondskabs
fuld og vakte så megen polem ik i sorte 
aktivistkredse i USA, at Bakshi i første 
omgang trak film en tilbage. Både tek
nisk og fortæ llem æ ssigt betegner den 
im idlertid det fore løb ige højdepunkt i 
Bakshis karriere, og den blander tegne
film  og live action (udsøgt fo tograferet 
af W illiam  FRAKER) helt genialt. I 
denne film  viser Bakshi sig også som 
en virke lig poet, og på G insberg’sk fa 
con lader han sine hæslige grotesker 
eksploderer i henrivende menuetter. (IL)

GADEN UDEN NÅDE -»■ anm. side 220.

GANGSTERFILMEN, som havde sin 
store periode i 30’erne fra »Little Cae- 
sar« (30) til »The Roaring Twenties« (39), 
har op levet en renæssance, der kan føres 
tilbage til Penns succesrige »Bonnie and 
Clyde« (67). I 70’erne er der kommet 
flere gangsterfilm , henlagt til gangster
nes store æra: »Bloody Mama«, »The 
Grissom Gang«, »Boxcar Bertha«, »Dil- 
linger« og — TYVE SOM OS. Det mo
derne gangsterm iljø  er skildret i R itchies 
surrealistiske, eventyragtige »Prime 
Cut«, i Scorseses hverdagsrealistiske -*• 
M E A N  S T R E E T S  og i - v  M A F IA F IL M  
som ->• GODFATHER og »The Don Is 
Dead«. Vigtigste film:
70: Bloody Mama (Gangsterfam ilien Bar
ker) -  Roger Corman; The Moonshine 
W ar/W hisky-krigen -  Richard Quine. 71: 
The Grissom Gang/lngen orkideer til 
Miss Blandish -  Robert ->  ALDRICH. 72: 
Prime Cut/Hakkedrenge -  Michael 
RITCHIE; Boxcar Bertha/Togrøverne fra 
Arkansas -  M artin SCORSESE; The 
Getaway/Getaway -  vild flug t -  Sam -*•

PECKINPAH; The G odfather -  F. Ford 
-*■ COPPOLA. 73: Dillinger -  John ->■ 
M ILIUS; The Don is Dead/Don Angelo 
er død -  Richard FLEISCHER; The 
Friends of Eddie Coyle/Skyd, Eddie -  
Peter Yates; Mean S treets/ — GADE 
UDEN NÅDE* -  Martin Scorsese; The 
O utfit/O pgør i underverdenen -  John 
FLYNN. 74: The G odfather II/ G O D
FATHER 2. del -  F. Ford Coppola; Thie- 
ves Like Us/Tyve som os -  Robert ->■ 
ALTM AN; Big Bad Mama/Krudt, knald 
og kæ llinger -  Steve Carver. 75: Capone 
-  Steve Carver; Lepke -  Menahem Go- 
lan. (PS)

GARFIELD, Allen (22.11. 1939) -  Skue
spiller. Teaterarbejde i 60’erne i New 
York og instruktør på ^  ACTO RS’ STU- 
DIO, hvor han i 73 instruerede »Hamlet« 
med Al PACINO i hovedrollen. Litt: 
Focus on Film nr. 20, forår 1975. Film: 
68: Orgy G iris; Greetings/U.S. Greetings 
=  Hilsen fra  Amerika; You’ve G ot To 
W alk It Like You Talk It Or You’ ll Lose 
That Beat (uds. 71). 69: Putney Swope; 
March of the Spring Hare. 70: Hi, Mom; 
The Owl and the Pussycat/Uglen og mis
sekatten. 71: Roommates; -*■ TAKING  
OFF; Bananas/ -► MIG OG REVOLU
TIO N E N *; Cry Uncle/Knalddetektiven; 
Believe In Me; The Organization/Bag- 
mænd. 72: Top o f the Heap; G et To 
Know Your Rabbit; The Candidate/ 
STEM PÅ McKAY. 73: Slither. 74: Bust- 
ing/Busting -  po litie ts  farligste  job ; The 
Conversation/ -» AFLYTNINGEN. 75: -»- 
NASH VILLE*; Paco. 76: Gable and Lom- 
bard/En duft af skandale; Mother, Jugs 
and Speed; The Commitment. (MB)

GARFUNKEL, Art (1941) -  Skuespiller, 
sanger. P ladedebut 1957 i duoen Tom &. 
Jerry (»Hey Schoolgirl«), de senere 
(Paul) Simon &. Garfunkel. Gennembrud 
i midten af 60'erne. Verdenssucces i 1970 
med LP’en »Bridge Over Troubled Wa- 
ter«. Duoen herefter opløst. A.G. udsend
te sin første soloplade 1973 (»Angel 
Clare«). Filmgennembrud i —► KØDETS 
LYST, ikke fu lg t op. Litt: Rolling Stone 
145, okt. 73. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
69: High School (medv.). 70: Catch-22/ 

PUNKT 22. 71: Carnal Knowledge/ 
Kødets lyst. (LØ)

GENRER -  Se artiklen side 301 samt op
slagsordene: Animation, B iografiske film, 
Dokumentarfilm , Farce, Gangsterfilm , 
Katastro fe film , Komedie, Krigsfilm , K ri
m inalfilm, M afia-film , Musical, N osta lg i
film, Periode-film , Politifilm , Politisk film, 
Pornofilm, Roadfilm, Rodeofilm , Science 
Fiction, Thriller, W estern.

GILROY, Frank D. (1925) -  Instruktør og 
forfa tte r. Født i New York. Har læst på 
Yale Drama School. Skrevet til TV, film  
og teater. O bie Award 1962 fo r skue
sp ille t »Who’ll Save the Plowboy«; Pu- 
litzer Prize, D ra m a  C ritics ’ A w a rd  og 
Tony Award fo r »The Sub ject Was 
Roses«. Litt: Action, nov.-dec. 71. Film: 
68: The Sub ject Was Rosss/Tolv røde 
roser (skuespil +  Ma). 70: The Only 
Game in Town/H øjt spil i Las Vegas 
(skuespil +  Ma). 71: Desperate Charac- 
ters (I +  P +  Ma). 75: - *  G IBBSVILLE* 
(TV, opr. med titlen  »The Turning Point 
of Jim Malloy«), 76: From Noon T ill 
Three/Banken tømmes mellem 12 og 3 
(+  Ma +  Roman). (LØ)
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GIBBSVILLE ->  anm. side 321.

GOD DAG AT DØ, EN (L ittle  Big Man) -  
USA. P-start: 14.7. 69/© 1970. Prem: 
dec. 1970. P-selskab: H ille r/S tockb ridge/ 
Cinema Center. P: Stuart ->  MILLAR. 
I: Arthur ->• PENN. Manus: Calder W il- 
lingham efter Thomas Bergers roman. 
Foto: Harry — STRADLING Jr. (Techni- 
color, Panavision). Klip: Dede -*■ A L
LEN. Medv: Dustin -> HOFFMAN (Jack 
Crabb), Faye DUNAW AY (Mrs. Pen- 
drake), Martin Balsam (Mr. Merrywather), 
Richard Mulligan (General Custer). 139 
min. Litt: Kos. 103.

I den bølge af realistiske, af-m ytologi- 
serende, anti-heroiske WESTERNs, 
der fu lg te  i kølvandet på Peckinpahs 
»Den vilde bande« i slutningen af 60’erne 
og begyndelsen af 70'erne, har »En god 
dag at dø« fået status som klassikeren. 
A rthur Penn genfortæ ller Thomas Ber
gers lange historie om den 121-årige 
»hvide indianer« Jack C rabb /L ittle  Big 
Man, der i erindringen rekapitu lerer de 
væsentligste begivenheder i sin omtum
lede tilvæ relse. Et liv levet i (skiftevis) 
to kulturer, dels blandt indianerne som 
en af dem (10—17 år og ca. 20-22 år), dels 
blandt de hvide nybyggere. En verden af 
rene lin ier og meningsfuldhed overfor 
en myretue af svindel og dobbeltm oral. 
Crabb bliver en kastebold mellem de to 
kulturer, kommer i klemme i sammenstø
det mellem dem, får hugget sin hvide 
kone af indianerne og får siden sin india
nerhustru massakreret af civilisationens 
fortropper med General Custer i spidsen. 
Penns sympati er tyde ligvis hos den ta 
bende part i denne kulturkløft, indianer
ne, og antyder nærliggende paralle ller 
til nutidens po litiske og sociale kon flik 
ter, USAs rolle som civilisationens/de- 
mokratiets fortrop  i-*- VIETNAM, My-Lai- 
massakren, men overbetoner på intet 
tidspunkt disse paralle ller, så den h is to
riske beretning lider efterra tionaliseren- 
de overlast (som Nelson gjorde i »Sol- 
d ier Blue«). En anden egenskab, der gør 
filmens værdi mere bestandig end de 
fleste samtidige genrefæ ller er, at den 
he ller ikke smager selvbevidst på sin 
egen brutale realisme. (PH)

GODFATHER, The (The Godfather) -  
USA. P-start: 29.3. 71/© 1972/Prem: 
marts 72. P-selskab: Paramount/Alfran. 
P: Albert S. Ruddy. I: Francis Ford ->  
COPPOLA. Manus: Francis Ford Cop- 
pola, Mario PUZO efter Puzos roman. 
Foto: Gordon -v  W ILLIS  (Technicolor). 
Klip: W illiam  Reynolds, Peter Zinner. 
Medv: Marlon —► BRANDO (Don Vito 
Corleone), Al -> PACINO (M ichael Cor
leone), James ->• CAAN (Sonny C orle 
one), Robert ->  DUVALL (Tom Hagen), 
Diana -► KEATON (Kay Adams). 177 
min. Litt: Kos. 112.

I New York anno 1945 er Don Vito 
Corleone kendt som »the Godfather« til 
de italienske immigranter, der behøver 
hjælp -  hvad enten det er en ulykkelig 
far, hvis datter er blevet voldtaget, e ller 
en ulykkelig skuespiller, der ikke kan få 
den rolle han ønsker. Corleones højre 
hånd, Tom Hagen, klarer problemerne i 
Hollywood, hvorefter han og Don Vito 
Corleone mødes med en konkurrerende 
m afia-fam ilie, der foreslår at de to 
fam ilie r sætter sig på narkotika-hande
len i deres område. Corleone siger nej, 
hvorefter han skydes ned på gaden. 
Han overlever, og Corleone-fam ilien ta
ger hævn. M ichael, yngste søn og 
krigshelt, dræber både Sollozo fra  den 
konkurrerende fam ilie, og McCIuskey, 
en korrupt politimand, hvorefter Michael 
sendes i skjul på S icilien i to år. Da 
Michael vender tilbage dør V ito C orleo
ne pludselig, og de øvrige m afia-fam ilier 
g ø r k la r  t i l  a t o v e rta g e  C o r le o n e s  om
råde, men Michael viser sig nu at være 
en effektiv leder og e fte r en serie drab 
er Corleone-fam ilien atter den m ægtig
ste m afia-fam ilie.

Coppolas film  -  med m afia-skildringen 
delvis tænkt som et vrangbillede på 
USA -  var indtil DØDENS GAB -  film 

historiens største succes, og den var 
det lige fra premieredagen. Filmen fø l
ger tro fast Puzos roman, og som genre
b illede er den næsten et kompendium 
over alle tid lige re  film s rekvisitter. Hvad 
der først og fremmest sk ille r Coppolas 
film  fra  andre GANGSTERFILM er 
de suveræne skuespilpræ stationer, der 
overvinder de fleste af romanens k liche
er. Brandos dæmpet mumlende G od
father, James Caans voldsomme og s to r
talende Sonny, Robert Duvalls fin t dæm
pede ju rid iske rådgiver, og -  ikke mindst 
-  Al Pac in os autoritative passivitet som 
Michael, den nye tids Godfather. Der er 
kælet fo r tidsb illedet, film ens ->  SPE
CIAL EFFECTS er både effektfu lde og 
frem ragende dyg tig t håndværk, og C op
polas instruktion som helhed suveræn. 
Hvar der skæmmer film en er dels en 
manglende koncentration i konstruktio
nen, dels måske en manglende moralsk 
dimension, der ofte gør film ens Cor- 
leone-fam ilie mere sympatisk end fam i
liemedlemmernes handlinger bere ttige r 
t il (også M AFIA-film ). (PC)

GODFATHER 2. DEL, The (The G od
father, Part II) -  USA. P-start: 1.10. 73/ 
©  1974/Prem: dec. 74. P-selskab: Para- 
m ount/Coppola Co. P/l: Francis Ford 
-h>- COPPOLA. Manus: Coppola, Mario 

PUZO. Foto: Gordon ->  W ILLIS 
(Technicolor). Klip: Peter Zinner, Barry 
Malkin, Richard Marks, W alter->M U R C H , 
Coppola. Medv: Al ->  PACINO (M ichael 
Corleone), R o b e rt->  DUVALL (Tom Ha
gen), Robert De-^- NIRO (Vito Corleone), 
Lee ->  STRASBERG (Hyman Roth). 200 
min. Litt: Kos. 127.

Coppolas ->  SEQUEL til sin egen The 
->  GODFATHER er indlysende bedre 
end den første film . Rigere i personskil
dringen, rigere i tidsb illedet, strammere 
i kompositionen -  skønt den både går 
tilbage i tid  og når frem t il vore dage -  
og rigere i historiens tekniske ud fo lde l
se. Livet i New Yorks italienske immi
grantkvarter ved århundredskiftet er san
set med en rigdom af de ta ljer i m iljø og 
mennesker, og Robert De Niros præ sta
tion som den unge V ito  Corleone og 
hans vej til magtens tinde er en over al 
måde fremragende indlevelse i en be
grænset rolle. I filmens nutidsskildring, 
hvor Michael Corleone regerer, er Al 
Pacino i sin mere og mere tillukkede 
frem toning en skånselsløs udlevering af 
den åndelige afstumpethed, det menne
skelige forfald, som kampen om magten 
har ført med sig, og som iso lerer M i
chael mere og mere fra omverdenen 
indtil han i filmens slutscene sidder som 
»a living corpse«, som Coppola har sagt, 
et grum t billede på, at »the greatest 
evil on earth is done by sane human 
beings who are m iserable in them selv
es«. I dette billede rummes filmens mo
rale. (PC)

GOLDMAN, William (1931) -  M anuskript
forfa tte r. Født i Chicago. Har skrevet 
flere romaner: »The Temple of God«, 
»Boys and G iris Together«, »Soldier in 
the Rain«, »No Way to Treat a Lady«. De 
to sidste er film atiseret. For »Butch Cas- 
sidy and the Sundance Kid« fik  han en 
-► OSCAR, og det højeste beløb ud
beta lt fo r et uprøvet originalm anuskript. 
Har til Broadway skrevet stykkerne »A 
Family A ffa ir« og »Biood, Sweat and 
Stanley Poole« i samarbejde med sin 
broder James G. (kendt fo r »The Lion
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in W inter«). Litt: Film lllustrated, ju li 76; 
American Film, jan.-feb. 76. Film:
63: S old ier in the Rain (roman). 65: Mas- 
querade/M asser af agenter (Co-Ma). 66: 
Harper/Harper -  privatdetektiv. 67: No 
Way to Treat a Lady/Sådan behandler 
man ikke damer (roman). 69: Butch Cas- 
sidy and the Sundance K id/B utch Cas- 
sidy and the Kid. 72. The Hot Rock/ 
Fire uheldige helte. 75: The Great W al- 
do Pepper/A lle tiders vovehals; The 
Stepford W ives/Dukkekvinderne. 76: All 
the President’s Men/ ->  ALLE PRÆ SI
DENTENS M Æ ND*; Marathon Man; 77: 
A Bridge Too Far; Magic. (LØ)

GOLDSMITH, Jerry (1930) -  Komponist. 
Også i 70’erne en af de flitt ig s te  og mest 
benyttede film kom ponister. Litt: Films 
and Film ing, sept. 66; Films lllustrated, 
feb. 76. Film (siden Filmens HHH, IV): 
69: The lllustra ted Man/Den illustrerede 
mand. 70: P a t to n /P A T T O N : PANSER
GENERALEN; Tora! Tora! Tora!; The 
Ballad of Cable Hogue/ ->  CABLE HO- 
GUE -  PRÆRIENS TØRSTIGE MAND; 
The M agic Garden of Stanley Sweet- 
heart; Rio Lobo; The Traveling Executio- 
ner; Joaquin Murieta (TV) (M u-D ir). 71: 
The M ephisto W altz/I satans kløer; Es
cape From the Planet of the Apes/Flug- 
ten fra abernes planet; W ild  Rovers/Da 
Frank og Ross red ud; The Last Run/ 
Hans sidste job. 72: The Culpepper Catt- 
le Co./Støv, sved og skud fra  hof
ten; The O ther/Den anden; The Man. 
73: Papilion; Police Story; Shamus/Gang- 
sternes overmand; Ace Eli and Rodger 
o f the Skies; The Don is Dead/Don 
Angelo er død; One L ittle  Indian; The 
Red Pony/Den røde pony. 7 4 : CH IN A- 
TO W N; S.P.Y.S./S.P.Y.S. -  to spøjse 
spioner. 75: The Reincarnation of Peter 
Proud/Manden, der levede to gange; 
Take a Hard Ride/De red fo r livet (US/ 
IT); Breakout/M anden uden nerver; The 
W ind and the Lion/Vinden og løven; Ran
som (GB). 76: Breakheart Pass/Fort 
Hum boldt; The Om en/Tegnet; Logan’s 
Run; The Last Hard Men/De sidste hårde 
mænd; Islands in the Stream; The Cas- 
sandra Crossing. (LØ)

GOLDSTONE, James (1931) -  Instruktør. 
Født i Los Angeles. TV-arbejde: k lipper 
fra  1950, m anuskrip tforfa tter fra 1957, in
struktør fra  1958. Har bl.a. I avet-»-PILOTs 
til »Star Trek«, »The Senator«, »Iron
side« og »Iron Horse«. Endvidere TV- 
film  til Universal-serien W orld Premie
re, bl. a. »Shadow Over Elveron«. S p ille 
film debut 1968. Skulle i 1971 have lavet 
»Fig Tree John«; ikke produceret. Kom
mende film : Rollercoaster. Litt: Action, 
m aj-juni 72. Films &. Filming, jan. 72. Film: 
54: Riot in Cell B lock 11/Oprør i blok 11 
(K l-Ass). 68: Jigsaw/Der mangler en 
brik. 69: A Man Called Gannon/Revol- 
verens lov; W inning/V inderen. 70: A 
C lear and Present Danger (TV). 71: 
Brother John/Hvem var John Kane?; 
Red Sky at Morning/Den v in ter jeg blev 
voksen; The Gang That C ouldn ’t  Shoot 
S tra ight/H e lle re  ramme ved siden a f . . .  
72: They Only K ill Their Masters/Trænet 
til at dræbe? 76: Swashbuckler =  The 
Scarlet buccaneer/Den røde pirat. (LØ)

GOULD, Elliott (29.8. 1938) -  Skuespiller. 
Født i Brooklyn, New York som E llio tt 
Goldstein. Barnestjerne i TV-reklamer. 
Teenage-skuespiller i »Sorne L ittle  Ho- 
nor« i W oodstock. G ik på Colum bia 
University. Debut på Broadway 1957 i

»Rumpie«, derefter »Say Darling« og 
»Irma la Douce« (60). Fik gennembrud 
og hovedrolle sammen med sin senere 
hustru, Barbra - *  STREISAND, i »I Can 
Get It For You W holesale« i 1962. O p
rettede sammen med Streisand produk
tionsselskabet Ellbar. Spillede med i »On 
the Town« i London og var på USA- 
turné med Liza ->  M INNELLI i »Fan- 
tastics«. I slutningen af 60’erne i flere 
Broadway-stykker bl. a. »Little Murders« 
(67) og »Luv« (70). Efter at Ellbar Produc- 
tions og ægteskabet gik itu, lavede han 
med Jack Brodsky selskabet Brodsky- 
Gould Productions, der ho ld t til 1972, da 
Gould gik fra film en »A Glimpse of 
Tiger«. Gould har ikke optrådt meget i 
TV, men fik en rolle i TV-film en »Once 
Upon a Mattress«. G ould-Brodsky produ
cerede bl. a. W oody Allens »Everything 
You Always W anted to Know About Sex 
But W ere Afraid to Ask«. Planlægger 
at instruere og selv spille  i en film a ti
sering af Bernard Malamuds »A New 
Life«. Litt: Show nr. 2, feb. 1970. Film:
66: The Confession (optaget 1963). 68: 
The N ight They Raided M insky’s/Da 
striptease blev opfundet. 69: Bob &. 
Carol &. Ted &. A lice ; The Piano Sport. 
70: M.A.S.H.; G etting Straight; Move;
I Love My W ife  .../Jeg elsker ... min 
kone. 71: L ittle  Murders/Småmord ( +  
Co-P); Beroringen el. The Touch/Be- 
røringen. 73: The Long Goodbve/Det 
lange farvel. 73: W bo (ikke udsendt). 74: 
Busting/Busting -  Politie ts farligste  job ; 
S.P.Y.S./S.P.Y.S. -  to spøjse spioner; 
C a liforn ia  Split. 75: NASHVILLE*. 76: 
I W ill, I W ill ... For Now; W hiffs; Harry 
and W alter Go to New York; Mean John
ny Barrows. 77: A Bridge Too Far; Ca- 
pricorn One. (CH)

H erover: E llio tt Gould. Næste spalte, 
fra  oven og ned, venstre t i l hø jre: 

W alon Green, Joan H ackett, Joel Grey, 
Charles G rodin, Lee G rant og James 

W illiam  G uercio. Næste s ide: Tom 
Gries (nederst); Louise F le tcher 

og Jack N icholson i »Gøgereden«.

GRANT, Lee (31.10. 1929) -  Skuespille r
inde. Egl: Lyova Rosenthai. Som 4-årig 
medlem af M etropolitan Opera Com- 
pany; som 11-årig af the American Ballet 
Theater. Uddannet på Juillia rd  (sang, 
violin, dans); som 18-årig på turné som 
dubleant i »Oklahoma«. Scenedebut i 
»Joy to the W orld«. Spillede i en serie 
enaktere med Henry Fonda. 1949: C ritics 
C irc le  Award fo r butikstyven i »Detec- 
tive Story« (film debut 1951 med sam
me rolle). Turneret med »Electra«, »Silk 
Stockings«, »The Maids« (Obie Award) 
m.fl. Mange ro ller på TV, 1966 Emmy for 
bedste b iro lle  i serien »Peyton Place«, 
1971 Emmy for »The Neon Ceiling« (TV- 
sp ille film ). Samme år på Broadway i »Pri-
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soner o f Second Avenue« med Peter 
FALK. 1975 -► OSCAR for bedste kvin
delige b iro lle  i »Shampoo«. Litt: Show, 
ju li 71; Interview aug. 72. Film:
51: Detective S tory/Politis ta tion 21. 55: 
Storm Fear. 59: M iddle of the N ight/ 
M id t i natten. 63: The Balcony/Balkonen; 
An A ffa ir of the Skin. 66: Terror in the 
City. 67: Divorce American Style/SkiIs
misse på amerikansk; In the Heat o f the 
N ight/I nattens hede; Valley of the D olis/ 
Dukkernes dal. 69: Buona Sera, Mrs. 
C am pbell/A lle mine mænd; The Big 
Bounce; M arooned/Strandet i rummet; 
Perilous Voyage (TV). 70: The Neon Ceil- 
ing; There Was a Crooked Man . ,  ./S lan
gen; The Landlord; N ight Slaves (TV). 
71: Plaza Suite /Hotel Plaza nr. 719; Ran
som fo r a Dead Man (TV). 72: Portnoy’s 
Com plaint/A lexander's stående problem; 
Lt. Schuster’s W ife (TV); Partners in Cri- 
me (TV). 74: The internecine Project 
(GB). 75: Shampoo. 76: Dirty Habits; 
Voyage of the Damned; The Abbess. 77: 
A irport 1977. (LØ)

GREEN, Walon (1936) -  M anuskrip tfor
fa tte r og instruktør. Født i Baltimore. 
Har studeret på universiteter i Mexico, 
Tyskland og Spanien. Blev tilknytte t 
W olper Productions, fo r hvem han 1968 
lavede en dokum entarfilm  om Nazi
forbrydere i Brasilien; senere producer 
og instruktør på 4 dokumentarfilm  i the 
National Geographic series: »Winged 
W orld«, »Reptile«, »Animal Behavior« og 
»The Amazon«. Påbegyndte 9.6. 72 »The 
Ardrey Papers« om nutidsmennesket ctr. 
de første mennesker på Jorden; ikke ud
sendt. Hans »The Hellstrom  Chronicle« 
om 'man vs. insect’ fik  1971 OSCAR 
for »Best feature documentary«. Green 
arbejder nu på »Silence of the North«- 
manus fo r W illiam  ->  FRIEDKIN. Film: 
64: The O utrage/Halvblods (d ia lekt-kon
sulent). 65: The Saboteur, Code Name 
»M orituri«/Sabotøren. 67: Spree (Co-I 
m. M itchell Leisen). 68: Search fo r Ven- 
geance (dokum entarfilm ) (I +  F). 69: The 
W ild  Bunch/Den vilde bande (Co-story
+ Co-Ma). 71: The Hellstrom Cronicle/
Hellstrøm rapporten (dokum entarfilm ) (I 
+  P +  Co-F). 76: Sorcerer (Ma); A  Safe 
Darkness (Ma). (LØ)

GREY, Joel (11.4. 1932) -  Skuespiller, 
sanger. Født i Ohio. Egl: Joel Katz. Debut

som 10-årig i »On Borrowed Time« i C le
veland Playhouse. Turnerede med sin 
fars jidd ische varieté-show. Har op
trådt på natklubber, i TV-serier og 
-shows. Film debut 1952. På scenen i 
»Stop the W orld -  I W ant to G et Off«, 
»West Side Story«, »Finian’s Rainbow« 
og »Cabaret«, hvori han opnåede s tje r
nestatus og fik  en Tony-pris. Inden han 
genskabte sin ->• OSCAR-belønnede 
em cee-rolle på film  spillede han på 
Broadway i »George M!« om George M. 
Cohan. Litt: Rex Reed: People Are 
Crazy Here, 74. Film:
52: About Face. 57: Calypso Heat W ave/ 
Calypso Joe. 61: Come Septem ber/V i 
mødes ved Rivieraen. 72: ->  CABARET. 
74: Man on a Swing/Hypnosem ord? 76: 
Buffalo B ill and the Indians, or S itting 
B u li’ H istory Lesson/Buffalo Bill og in
dianerne; The Seven-Per-Cent-Solution.

(LØ)

GRIES, Tom (1922) -  Instruktør. TV- 
arbejde som instruktør, producer og fo r
fatter. Emmy for bedste instruktion 1964 
og 1972. Af hans TV-sp ille film  kan næv
nes »Earth II« (71), »QB VII« e fte r Leon 
Uris (74) og »The Migrants« (74) samt 
-►PILOTen »The Connection« (75). Siden 
gennembruddet 1967 med »Wili Penny« 
er han igen tråd t lid t i baggrunden. Hans 
seneste film  »Helter Skelter« handler 
om Charles Manson-mordene. Litt: Films 
in Review, dec. 75. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
70: Fools. 72: The Glass House/Mænd 
i bur; Journey Through Rosebud. 73: 
Lady Ice/Diamantpigen. 74: The Migrants 
(TV). 75: Breakout/Manden uden nerver. 
76: Breakheart Pass/Fort Humboldt; Hel
te r Skelter. 77: The Greatest. (LØ)

GRODIN, Charles (21.4. 1935) -  Skue
spiller. Født i Pittsburgh. Gennembrud i 
72 med HJERTEKNUSEREN. Litt: 
Show nr. 1, marts 1973. Film:
68: Rosemary’s Baby. 70: Catch-22/ 

PUNKT 22. 72: The Heartbreak K id / 
H jerteknuseren. 74: 11 Harrowhouse/ 
Masser af diamanter (+  Co-Ma). 76: 
Thieves; King Kong. (CH)

GUERCIO, James William (1944) -  In
struktør. Født i Chicago af italienske 
foræ ldre. Efter high school blev han 
musiker, spillede som el-bassist i back- 
ing-groups fo r Gene Pitney, Chuck Ber- 
ry m. fl. Senere kom han på un iversite
tet, skabte sig en karriere som kompo
nist og pladeproducent. Førte grupper 
som »Biood, Sweat and Tears« og »Chi
cago« frem og spillede af og til med 
Frank Zappa. Litt: Interview nr. 37, okt. 
73. Film:
73: Electra G lide In Blue/På farlig  pa
tru lje  ( +  K +  P). (CH)

GØGEREDEN (One Flew Over the 
C uckoo’s Nest) -  USA. P-start: 11.1. 75/ 
©  1975/Prem: dec. 75. P-selskab: Fan- 
tasy. P: Saul Zaentz, M ichael Douglas. 
I: Milos FORMAN. Manus: Lawrence 
Hauben, Bo Goldman efter roman af 
Ken Kesey. Foto: Haskell ->  WEXLER, 
B ill ->  BUTLER, W illiam  A. ->  FRAKER 
(D e L u x e ). Klip: R ic h a rd  C h e w , L yn ze e  
Klingman, Sheldon Kahn. Medv: Jack 
->  N ICHOLSON (McMurphy), Louise 
FLETCHER (Ratched), W ill Sampson 
(Bromden). 134 min. Litt: Kos. 129.

Efter at have flakket rundt som pro
je k t i mange år blev Ken Keseys 1962- 
roman »One Flew Over the C uckoo’s

Nest« i 1975 endelig realiseret, lykkeligt, 
af M ilos Forman. K irk Douglas, der hav
de sp ille t hovedrollen i teaterudgaven, 
havde erhvervet rettighederne, og Ke
sey skulle selv skrive manus til filmen. 
Sam arbejdet med Forman gik dog ikke 
godt, og det blev i stedet Lawrence 
Hauben, der blev cred ite re t fo r  manus 
s.m. Bo Goldman.

Randel P. McMurphy er en lid t fo r 
smart, rapkæ ftet og in itia tivrig  fange, 
der mener at have fundet en fidus ved 
at lade sig overføre til psykiatrisk a f
deling. Her løber han lige ind i et under
trykkelsessystem, der ligner dem okra
tie t til forveksling, men hvor undersåt
terne jo  er ekstra passive og sårbare. 
McMurphy er mere hårdhudet og smart 
nok til at undgå psykofarmaca-dosen, 
så inden længe har han aktiveret a fde
lingen og fået stab let en vis opposition 
til oversygeplejersken på benene. Men 
McMurphy ved ikke, hvad han vil med 
denne opposition, hans oprør og opgør 
er personligt, ikke ideo log isk endsige 
bevidst humanistisk, og det fæ lder ham 
til sidst. Hans ven, C h ie f Bromden, har 
under oprøret genvundet sin iden tite t og 
er begyndt at tale igen, og det b liver 
ham, der fu ld fører McMurphys vagt fo r
mulerede oprør og flugt.

Forman har selv sagt, at det ikke var 
hans mening at gøre film en til en m eta
for fo r et samfund. På den anden side 
ville  han he ller ikke med film en kritisere 
behandlingen af sindslidende. Det er 
altså overladt tilskueren at forto lke 
efter lyst, men med den vægt, der er 
lagt på skildringen af Nurse Ratcheds 
systemer og den flitt ig e  brug af plejerne 
i po litiro lle r, træ der patientbehandlingen 
i baggrunden. Det er en kamp, der fo re 
går, og oven i købet er denne kamp 
fly tte t fra romanens synsvinkel, som lå 
hos Ch ief Bromden, til film skaberens 
overordnede po in t o f view.

Jack N icholson må beundres fo r en 
altbesejrende, in te lligen t præ station i 
hovedrollen, et stjernespil, der på kva li
teten træ der frem i et i øvrigt frem ragen
de ensemble af -> TYPE CASTede skue
spillere og amatører. (PM)

HACKETT, Joan (1.3.1942) -  S kuespiller
inde. Født i New York. TV-debut 1959 
(»Ellery Queen«), Har sp ille t fast i »The 
Defenders« (»Preston og Søn«, 61-62). 
og medvirket i mange andre TV-serier og 
enkelte TV-spillefilm . Medvirker i »Mac
in to s h  and T.J.«. Ses sjæ ldent på film  
da hun er kræsen i s it valg af roller. Litt: 
Rex Reed: People Are Crazy Here, 74. 
Show, okt. 72. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
69: Support Your Local Sheriff/Sheriffen 
tør, hvor andre tøver =  En he lt fo rkert 
sherif (TV-tite l). 70: The Young Country 
(TV); How Awful about Allan (TV); The 
O ther Man (TV). 71: Five Desperate 
Women (TV). 72: Rivals. 73: The Last 
of Sheila/M ordets puslespil. 74: The 
Terminal Man; Reflections of M urder/ 
Tanken om mord (TV). 76: Treasure of 
Matecumbe; Mackintosh and T.J. (LØ)

H A C K M A N , G ene (30.1. 1931) -  Skue
spiller. Debut (som politim and) i »Mad 
Dog C o 11« (1961), derefter »Lilith«. Litt: 
Films in Review, jan. 1975. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
68: The Split/G angsterreden; The Riot/ 
S traffefangernes hævn. 69: Marooned/ 
S trandet i rummet; The Gypsy Moths/

251



Luftens vovehalse =  Frie fug le (TV- 
tite l) ; The Downhill Racer/Der er koldt 
på toppen. 70: I Never Sang For My 
Father. 71: D octo r’s W ives/Læ gefruer; 
The Hunting Party; The French Connec- 
tion / FRENCH CO NNECTIO N (Den 
franske forbindelse). 72: Cisco Pike/ 
Narkoforhandleren C isco Pike; Prime 
Cut/Hakkedrenge; The Poseidon Adven
tu re / SOS POSEIDON KALDER. 73: 
Scarecrow/Fugleskræ m slet; Shadows on 
the Land (TV); N ight Moves/ ->■ S K A K 
MAT (uds. 75). 74: The Conversation/ 

AFLYTNING EN; Zandy’s B ride/Æ gte- 
skabsannoncen; Young Frankenstein/ 
-v  FRANKENSTEIN JUNIOR. 75: Bite 
The Bulle t/B id  tænderne sammen: The 
French Connection l l / - >  FRENCH C O N 
NECTION NR. 2; Lucky Lady/Tre smar
te smuglere på »Lucky Lady«. 76: The 
Domino Principle. 77: A Bridge Too Far; 
Superman; March or Die. (MB)

HALL, Conrad (1927) -  Fotograf. Stu
derede på University of Southern Cali- 
forn ia  under Slavko Vorkapich og vandt
1. prisen i en amatørkonkurrence med 
sin eksamensfilm  »Sea Theme«. I m id
ten af 50’erne blev han k lipper og fo to 
graf på dokumentar- og reklam efilm  og 
startede s it eget produktionsselskab 
»Canyon Film«, der optog en enkelt 
sp ille film , »My Brother Down There« 
med manus af Hall. Han kom derefter 
på TV og arbejdede en del sammen 
med Leslie Stevens på »Stoney Burke« 
og »Outer Limits«. Litt: Filmmakers, nov. 
73. Film (siden Filmens HHH, IV):
61: Island of the Sea. 62: Pressure 
Point/Det hvide problem. 64: W ild Seed/ 
Rodløs ungdom; Incubus. 65: Edge of 
Fury; The Saboteur, Code Name »Mo- 
rituri«/Sabotøren. 66: Harper/Harper -  
privatde tektiv ; The Professionals. 67: 
Rogue's Gallery; D ivorce American Sty- 
le/Skilsm isse på amerikansk; Cool Hånd 
Luke/Skrappe Luke; In Cold B lood/M ed 
ko ld t blod. 68: Hell in the Pacific/Duel i 
S tillehavet. 69: Butch Cassidy and the 
Sundance K id/B utch Cassidy and the 
K id; Tell Them W illie  Boy Is Here/Jagten 
på W illie  Boy; The Happy Ending. 72: 
FAT CITY. 73: Electra G lide In Blue/På 
farlig  patru lje. 74: Catch My Soul. 75: 
Smile; Day of the Locust/Katastrofenat- 
ten. 76: Marathon Man. (MB)

HAMLISCH, Marvin (ca. 1945) -  Kom po
nist. Har skrevet musik til teaterstykker: 
»Henry, Sweet Henry« (67), »Golden 
Rainbow« (68) og »M innie’s Boys« (70) -  
t il sidstnævnte leverede han også ko
reografien. I 1973 akkompagnerede han 
(også på piano) Groucho Marx på den
nes turné, og i 74 blev Hamlisch den 
første enkeltperson, der vandt tre —► 
OSCARs (adaptation af S cott Joplins 

M USIK til »The Sting«, underlæ g
ningsmusik og tite lsang til »The Way 
W e Were«). Har kom poneret musikken til 
Broadway-m usical’en »A Chorus Line«, 
som skal film atiseres. Film:
65: Ski Party (Co-Mu). 68: The Swim- 
mer/Klædt af til skindet. 69: Take The 
Money And Run; The April Fools/M in 
kone forstår mig ikke. 70: Flap/Basken- 
de ørn; Move. 71: Bananas/ MIG OG 
REVO LUTIO NEN*; K otch /K o tch -  en 
helvedes go ’ bedstefar; Something B i g/ 
Præriens største fidus. 72: The W ar Be- 
tween Men and W om en/K rigen mellem 
mand og kvinde; ->  FAT CITY. 73: The 
W orld ’s G reatest A thle te/Nanu -  Jung

lens søn; Save the Tiger/M anden i m id
ten; The S ting / SIDSTE STIK (adap
ta tion); The Way We W ere/ -> VORE 
BEDSTE ÅR. 75: The Prisoner o f Second 
Avenue/L ilie mand i knibe. 76: The Enter
ta in e r /T R IB U N E H E L T E N *  ( +  Co-P).

(CH)

HAMMETT, Dashiell (27.5. 1894-10.1. 
1961). Amerikansk forfatte r. Efter fo rske l
lige jobs, bl.a. flére år som Pinkerton-de- 
tektiv, debuterede Hammett i 1922 som 
forfa tte r, oftest i b ladet »Black Mask«, og 
af og til under pseudonymet Peter C oliin- 
son. I 1929 udgav Hammett sin første 
roman (tiden og Hammetts liv um iddel
bart før er emnet fo r en film  efter Joe 
G ores’ roman »Hammett«, mens en an
den film, »Julia« (e fter en Lillian Hell- 
man-novelle) bl. a. skal skildre Ham
mett, sp ille t af Jason Robards, i den 2. 
verdenskrigs første år. Fred Zinnemann 
skal instruere) og året e fter drog han 
til Hollywood, um iddelbart e fte r at have 
fået udgivet sin måske mest berømte 
roman »The Måltese Falcon« med p ri
vatdetektiven Sam Spade, der også var 
hovedperson i tre noveller. Ialt skrev 
Hammett fem romaner, der alle blev o f
fen tligg jo rt i tidsskrifte r først. Romaner 
(årstal i parentes er året fo r den danske 
udgave):
29: Red Harvest/Dødens høst (61); The 
Dain Curse/M ord avler mord (69). 30: 
The Måltese Falcon/Den maltesiske 
fa lk (46) og Malteserfalken (66, 69). 31: 
The Glass Key/G lasnøglen (61, 67). 34: 
The Thin Man/Den tynde mand (35, 70).

Foruden romaner skrev Hammett også 
tekst til Alex Raymonds tegneserie »Se- 
cret Agent X-9« (1934); i begyndelsen 
af fyrrerne arbejdede Hammett også 
med manuskripter til tre radioserier ba
seret på hans romanfigurer, nemlig »The 
Thin Man«, »The Adventures of Sam 
Spade« og »The Fat Man«. I Hollywood 
blev Hammetts d irekte indsats beske
den. Han er kred itere t fo r ét manuskript 
samt seks »original screenstories«. Der
til kommer hans ukrediterede »polish«- 
arbejde samt film  baseret på hans ro
maner og roman-figurer. Nedennævnte 
film lis te  om fatter Hammetts direkte v ir
ke og indirekte e ffekt i Hollywood. Litt: 
W illiam  F. Nolan: Dashiell Hammett, a 
Casebook, (69); David Madden (ed): 
Tough Guy W riters of the Thirties (68); 
Sunset Boulevard nr. 16. Film:
30: Roadhouse Nights (uo ffic ie lt e fter 
»Red Harvest«/I: Hobart Henley). 31: 
City S treets/S torbyens hajer (efter Ham- 
mets screenstory »After School«/l: Rou- 
ben Mamoulian); The Måltese Falcon/ 
Den sorte fugl (I: Roy del Ruth). 34: The 
Thin Man/Den tynde mand (I: W. S. Van 
Dyke). 35: Woman in the Dark (efter 
Hammetts nove lle /l: Phil Rosen); M ister 
Dynamite (e fte r Hammetts screenstory 
»On the Make«/I: Alan Crossland); The 
Glass Key/Hvem dræbte Taylor H o l
mes? (I: Frank Tuttie). 36: Satan Met a 
Lady (e fter »The Måltese Falcon«/l: W il
liam D ieterle ); A fte r the Thin Man/Efter 
den tynde mand (efter Hammetts roman- 
f ig u r/l: W. S. Van Dyke). 39: Another 
Thin Man (e fte r Hammetts rom anfigur/ 
I: W. S. Van Dyke). 41: Shadow of the 
Thin Man (efter Hammetts rom anfigur/l: 
W. S. Van Dyke); The Måltese Falcon/ 
Ridderfalken (I: John Huston). 42: The 
Glass Key/Storbyens hajer (I: Stuart 
Heisler). 43: W atch on the Rhine (Ma/I: 
Herman Shumlin). 44: The Thin Man

Goes Home (efter Hammetts rom anfi
gur/l: Richard Thorpe). 47: Song of the 
Thin Man (I: Edward Buzzell). 51: The 
Fat Man (efter Hammetts høresp il-figur/ 
I: W illiam  Castle). 75: The Black B ird / 
M ysteriet om ridderfa lken (frit e fter »The 
Måltese Falcon«/!: David G iler). (PC)

HANCOCK, John (ca. 1939) -  Instruk
tør. O prindelig teaterinstruktør og -skue
sp ille r (O biepris fo r off-Broadway isce
nesættelse af »A Midsummer N ight’s 
Dream«, 1967) samt leder af A ctors ’ 
W orkshop i San Francisco i sæsonen 
1965-66. Instruerede sin første (—»- OS- 
CAR-nominerede) film  med legat-penge 
fra — AFI.  K ritisk gennembrud med 
baseball-historien »Bang the Drum 
Slowly«. Projekter: »Jaws II« samt en 
film atisering af Joseph -h* HELLERs 
roman »Something Happened«. Litt: 
Filmmakers Newsletter, dec. 73; Action, 
ju li-aug. 74. Film:
70: Sticky My Finger, Fleet My Feet 
(kortfilm ). 71: Let’s Scare Jessica to 
Death; Brother John/Hvem var John 
Kane? (S). 73: Bang the Drum Slowly. 
74: T h e  N in e  L iv e s  o f  F r itz  th e  C a t/  
Fritz the Cat og hans ni liv (stemme). 
76: Baby Blue Marine. (PC)

HARPER, Jessica -  Skuespillerinde. Tea
ter, på off-Broadway 71 i Fortune Thea- 
tre ’s produktion »Richard Farina: Long 
Time Corning and a Long Time Gone«. 
Største film ro lle  i »Inserts«. Film:
74: Phantom of the Paradise. 75: Love 
and Death/Kæ rlighed og død; Inserts/ 
Tæt på ( +  Mu-Cons.). (LØ)
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HARRINGTON, Curtis (1928) -  Instruk
tør. Litt: P ositif 165, jan. 75. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
70: How Awful About Allan (TV). 71: 
W hat’s the M atter with Helen?; W hoever 
Slew Auntie Roo? (GB); The O ther Side 
of the W ind (medv.). 73: The Cat Crea- 
ture (TV); The K illing Kind. 74: The K it
ler Bees (TV). 75: The Dead Don’t Die 
(TV). 76: Massacre at Biood Bath Drive- 
In. 77: Biood Ruby. (LØ)

HARRIS, James B. (1928) -  Producer 
og instruktør. Født i New York. Uddan
net på Juillia rd  School (percussion). T il
knyttet U.S. Film Export 1947, Realart 
Pictures 1948. Dannede 1947 Flamingo 
Films (produktion og udlejning af TV- 
film ), hvor han bl. a. fungerede som 
executive producer; 1954 Harris-Kubrick 
Productions s.m. Stanley Kubrick; 1963 
James B. Harris Prods., Inc. Instruktør
debut 1965. Litt: Positif 158, apr. 74. 
Film:
56: The K illing /D e t store gangsterkup 
(P). 57: Paths of G lory/Æ rens vej (P). 
62: Lo lita (P). 65: The Bedford Incident/ 
Fremmed U-båd jages (P +  I). 73: 
Some Call It Loving (P +  I +  Ma).

(LØ)

Til venstre Jessica Harper, derunder 
Gene Hackman. H erunder: G old ie  Hawn. 
T il hø jre: Barbara Hershey og (yderst) 
Buck Henry.

HAWN, Goldie (21.11. 1945) -  Skuespil
lerinde.Tog undervisning i sang og dans 
og debuterede professionelt som Julie 
i V irg in ia  State Company’s opsætning 
af »Romeo og Julie« i 1961. M edvirkede 
i musicals som »Can-Can« og »Kiss Me 
Kate« og kom til TV i et Andy G riffith - 
show i 66, dere fte r gennembrud i show
et »Laugh In«. Film:
68: The One And Only Genuine O rig i
nal Family Band. 69: Cactus Flower/Kak- 
tusblomsten. 70: There’s a G iri In My 
Soup/Der er en pige i min suppe. 71: 
$ (Do lla rs)/Skudsikkert dollarkup. 72: 
Butterflies Are Free/Fri som en sommer
fugl. 74: The Sugarland Express; The G iri 
fro m  P e tro v k a /P ig e n  f ra  P e tro v k a . 75:
Shampoo. 76: The Duchess and the D irt- 
water Fox/Amanda og rævepelsen. (MB)

HEARTBREAK KID, The HJERTE
KNUSEREN

HELLER, Joseph (1923) -  Forfatter. Født 
i Brooklyn. Hans oplevelser som bombe
p ilo t under Anden Verdenskrig dannede 
baggrund fo r debutromanen »Catch-22« 
(61), der blev en klassiker inden for 

BLACK HUM OR-litteraturen. Den 
blev film atiseret i 1970 af Mike —► NIC- 
HOLS, ( - *  PUNKT 22). Hans anden ro
man, »Something Happened« (74) er ved 
at blive film a tisere t med John — HA N 
C O C K  som instruktør. H e lle r har arbe j
det som m anusforfatter på fgl. film : 
»Sex and the Single G iri« (1964, da.: 
Ikke en lyd om dyd, instr.: Richard 
Quine), »Casino Royale« (1967, da.: 
James Bond 007 -  Casino Royale, instr.: 
John Huston o.a.), »Dirty Dingus Ma- 
gee« (1970, da.: Vestens værste sjover, 
instr.: Burt KENNEDY). (PS)

HELLMAN, Monte (1931) -  Instruktør. 
Født i New York, men opvokset i C a li
fornien. G ik på Stanford og University 
of California. A rbejdede med hørespil 
på en lokal station. Instruerede »Colom- 
be« i 1958 på teater og fik fiasko. Har 
været aktiv i film branchen siden 1959 
som producent, klipper, instruktør og 
m anuskrip tforfa tter samt en enkelt gang 
skuespiller. Har vel næppe endnu haft 
s it gennembrud, men fik  megen aner
kendelse fo r »Two-Lane Blacktop« 1971. 
Har på tea tre t instrueret »Vi venter på 
Godot«. Fra midten af 60’erne skal han 
endvidere have været anonym assistent 
på film  som »Bus Riley’s Back In Town«, 
»A Time For K illing« og »How to Make 
It«. Litt: Kos. 111, okt. 1972; Films and 
Filming, okt. 1974; M illim eter, ju li-aug. 
1975. Film:
59: The Beast From Haunted Cave. 60: 
The W ild  Ride (Co-P +  Co-KI). 63: The 
Terror/G enfæ rdets te rror (l-ass). 65: 
Back Door To Hell. 66: Ride In The 
W hirlw ind ( +  Kl +  Co-P, optaget 1965); 
The W ild Angels/De vilde engle (K l).

67: St. Valentine’s Day Massacre/Chica- 
go massakren (dialog I); The Shooting 
(+  Kl +  Co-P, optaget 1965); F light To 
Fury ( +  Ma, optaget 1964). 71: Two- 
Lane B lacktop/M otorve j USA ( +  K l); 
The Christian L icorice Store (S). 74: 
C ockfigh te r el. Born To K ill. 75: The K il- 
ler Elite (Co-K I). (CH)

HENRY, Buck (1931) -  M anuskrip tfor
fatter. Født på Manhattan. Hans mor var 
Ruth Zuckerman, Mack Sennett-veteran. 
17 år gammel på Broadway i »Life W ith 
Father«. Derefter omrejsende teater. G ik 
på Dartmouth College. 1960 knyttet til 
teatergruppen The Premise, og spillede 
med i »No Time For Sergeants« og 
»The Male Animal«. I hæren 1952-54, 
s tationere t i Tyskland som he likopter
mekaniker. Spillede og skrev hele tiden. 
Kom til TV og arbejdede med Steve 
Allens show: »This Was The W eek That 
Was«. Senere på »Garry Moore Show«, 
»Get Smart« (»Smart skal det være«, i 
dansk TV) (Emmy Award) og »Captain 
Nice«. Litt: Filmrutan nr. 3, 1971; S ight &  
Sound, summer 1976. Film:
64: The T roublem aker/F jo lset kommer til 
byen (Co-M a +  S). 67: The Graduate/ 
Fagre voksne verden ( +  S). 68. Candy; 
The Secret W ar o f Harry Frigg/Fræ kke 
Frigg (S). 70: Catch-22/ PUNKT 22 ( +  
S); The Owl and The Pussycat/Uglen og 
missekatten ( +  S). 71: TAKIN G  OFF 
(S); Is There Sex A fte r Death? (S). 72: 
W hat’s Up Doc?/Du er toppen, pro fes
sor (Co-Ma). 73: The Day O f The Dol- 
phin/O peration Alpha. 76: The Man Who 
Feli To Earth/Manden som kom ned på 
Jorden (S). (CH)

HERSHEY, Barbara (5.2. 1948) -  Skue
spillerinde. Egl: Barbara Herzstein. 
1974-75 i film  under navnet Barbara 
Seagull. Uddannet på Hollywood High 
School, hvor hun bl. a. spillede Lady 
Macbeth. L ille  rolle i TV-serien »Gidget« 
og siden TV -ro lle r i bl.a. serien »The 
Monroes«, »The Farmer’s Daughter«, 
»Run For Your Life«. Filmgennembrud 
i »Sidste sommer«. G ift med David ->  
CARRADINE. Film:
68: W ith Six You G et Eggro ll/D er er en 
fremmed mand i mors seng. 69: Heaven 
W ith a Gun/Præriens vildeste mand; 
Last Summer/Sidste sommer. 70: The 
Liberation o f L. B. Jones/L. B. Jones’ be
frie lse  =  Natten de myrdede L. B. Jon.es; 
The Baby Maker. 71: The- Pursuit af 
Happiness/Retfæ rdighedens skygge. 72: 
Dealing; Boxcar Bertha/Togrøverne fra 
Arkansas. 73: Around (ikke udsendt). 74: 
The Crazy W orld o f Julius Vrooder. 75: 
Diamonds/Diamantkuppet. 76: The Last 
Hard Men/De sidste hårde mænd; You 
and Me (indsp. 1972); Trial by Combat; 
Flood. (PH)
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George Roy H ili.

HESTER STREET ->  anm. side 209.

HILL, George Roy (1922) -  Instruktør. 
Verdenssucces med -v  SIDSTE STIK i 
1973 (7 OSCARs). »Rescue at Enteb- 
be« som nyt film pro jekt, men Irvin -> 
KERSHNER er allerede i gang med sin 
version, »Raid On Entebbe«, om den 
israelske redningsaktion. Litt: Action, 
maj 74; Kos. 122; Films lllustrated, juni 
75. Film (siden Filmens HHH, IV):
72: Slaughterhouse-Five/ — SLAGTE
HUS 5. 73: The S ting/S idste stik. 75: The 
Great W aldo Pepper/A lle tiders vove
hals ( +  P +  story). 76: Slap Shot. (LØ)

HILL, Walter (10.1. 1942) -  M anuskript
fo rfa tte r. Født i Long Beach, C a lifo r
nien. G ik på M ichigan State University. 
Var o liebore r og arbejdsmand før han 
blev assistent på film  bl. a. »The Tho
mas Crown Affa ir« (»Thomas Crown &. 
Co«). 1968 og W oody Allens »Take the 
Money and Run« (69). Debut som in
struktør med »Hard Times« 1975. Film: 
72: The Getaway/Getaway -  vild  flug t; 
H ickey and Boggs. 73: The Thief Who 
Came to Dinner/Charmetyven; The M ac
in to s h  Man/Med ryggen mod muren. 75: 
The Drowning Pool/Druknepølen (Co- 
Ma); Hard T im es/S tree tfighter (Co-M a 
+  I). (CH)

HILLER, Arthur (1923) -  Instruktør. Født 
i Canada. Uddannet på University o f A l- 
berta, Toronto, og University o f British 
Colum bia (Master Degree i psykologi). 
Under den anden verdenskrig sta tione
ret i England, herefter rad ioarbejde i 
Canada: reportager og hørespilinstruk
tioner. Kom til TV 1954 og fly ttede året 
e fte r t il USA. Instruerede en lang række 
ep isoder til TV-serier som »Playhouse 
90«, »Alfred H itchcock Presents«, »Gun- 
smoke«, »Ben Casey« og »Route 66«. 
Debut som film instruktør 1957. 1964 in
struerede han »Far Away the Train Birds 
Cry« på Broadway. Var med — LOVE 
STORY fra  1970 skyld i en del overbe
lastede biograf-hydrom etre. Litt: Films 
and Filming, aug. 74. Film:
57: The Careless Years. 62: This Rug
ged Land (TV). 63: M iracle of the W hite

Dustin Hoffm an.

Stallions/De hvide hingstes flug t; The 
W heeler Dealers/Fup og fiduser. 64: 
The Americanization of Emily/Du kan 
ikke købe min kærlighed. 66: Promise 
Her Anything/Lov hende hvadsomhelst!; 
Penelope/M in kone er bankrøver. 67: 
Tobruk; The T iger Makes Out/Hans 
andet jeg. 69: Popi/Popi -  fa r til 2. 70: 
The O ut-of-Towners/S ikke’n nat; Love 
Story. 71: Plaza S uite /Hotel Plaza nr. 
719; The H ospita l/H osp ita le t ( +  Co-P). 
72: Man of La Mancha/Manden fra La 
Mancha (+  P). 74: The Crazy W orld 
of Julius Vrooder ( +  Co-P); The Man in 
the Glass Booth. 76: W. C. Fields and 
Me. (LØ)

HIRSCHFELD, Gerald -  Fotograf. Har 
været med på de fleste af Frank ->  PER- 
RYs film . Sine to første film  lavede han 
under navnet Leonard H irschfield. Film: 
62: David &  Lisa. 63: Ladybug Lady- 
bug. 64: Fail Safe/Fejlsikker. 67: The 
Incident/New York kl. 3 nat. 69: Some 
Kind of a Nut (Co-F); Goodbye, Colum- 
bus/Goodbye Columbus -  rend mig i 
am bitionerne; Last Summer/Sidste som
mer. 70: Diary of a Mad Housewife/ 
Konen er gal; Cotton Comes to Harlem / 
Da bomuld kom til Harlem. 71: T. R. 
Baskin; Doc/Doc Holliday. 72: C h ild ’s 
Play. 73: Summer Wishes, W inter 
Dreams/Husker du . . . ;  The Affa ir. 74: W / 
W  -  den ukendte hævner; Young Fran- 
kenstein/ FRANKENSTEIN JUNIOR; 
The Gravy Train. 75: The U ltim ate W ar- 
rior/Dødens by. 76: Dragonfly =  One 
Summer Love. (LØ)

HJERTEKNUSEREN (The Heartbreak 
K id) -  USA. P-start: 2.7. 72/© 1972/ 
Prem: dec. 72. P-selskab: Palomar. P: 
Edgar J. Scherick. I: Elaine MAY. 
Manus: Neil SIMON. Efter en novelle 
af Bruce Jay Friedman, »A Change of 
Plan«, fra samlingen »Black Angels«.

Scene fra  »H jerteknuseren«.

Foto: Owen —► ROIZMAN (DeLuxe). 
Klip: John Carter. P-tegn: Richard -v  
SYLBERT. Kost: Anthea SYLBERT. 
Medv: Charles GRODIN (Leonard 
Cantrow), Cyb ill -> SHEPHERD (Kelly 
Corcoran), Jeannie -> BERLIN (Lila Ko- 
lodny), Eddie ->■ ALBERT (Mr. C o rco
ran).

Lenny er en ung, selvoptaget egoist, 
de r netop er b levet g ift med den lar
mende, livsglade Lila. På bryllupsrejsen 
til Miami b liver Lenny godt træ t af Lila, 
og mens hun ligger solskoldet på hote l
værelset, jag te r Lenny den sofistikerede 
rigm andsdatter Kelly fra Minnesota. Len
ny sæ tter a lle  s e jl til fo r a t v in d e  p ig e n , 
og det ly k k e s  trods bastant modstand
fra faderen. Filmen slutter som den be
gyndte med bryllup.

I sin anden film , hvortil Neil — SI 
MON har skrevet manuskriptet, tager 
Elaine May ligesom i I LYST OG

DØD en egoistisk mandschauvinist un
der v ittig  behandling. Men ligesom Len
ny er en mere tidstyp isk karakter, den 
unge selvoptagne arrivist, med Don 
Juan-komplekser, fo r hvem jagten er 
v ig tigere end byttet, er komedien også i 
højere grad end »I lyst og død« i den 
moderne, krasse og bittersøde stil. Den 
er mere i pagt med den nyere, am eri
kanske roman. Men May undgår det 
fo rcere t påpegende og det demonstra
tiv t moraliserende, og holder sin stil fra 
først til s idst uden at vippe ud i det 
dissonante. Efter to film  er Elaine May 
blandt den moderne, amerikanske films 
ikke så få meget v ittige  og meget in te l
ligente karakterskildrere. (IM)

HOFFMAN, Dustin (8.8. 1937) -  Skue
spiller. Litt: Playboy, april 75. Film (siden 
Filmens HHH, IV):

Dennis H opper og John Houseman.

67: M adigan’s M illions/M adigans m il
lioner (uds. 69); The T iger Makes Out/ 
Hans andet jeg ; The Graduate/Fagre 
voksne verden. 69: M idnight Cowboy; 
John & Mary. 70: The Point (TV, sp); 
L ittle  Big Man/En ->■ GOD DAG AT DØ. 
71: Who Is Harry Kellerman and Why 
Is He Saying Those Terrib le Things 
About Me?/Hvem er Harry Kellerman og 
hvorfor siger han disse skrækkelige ting 
om m ig?; Straw Dogs/Køterne. 72: A lfre- 
do, A lfredo. 73. Papilion. 74: ->  LENNY. 
76: All The President’s Men/ -> ALLE 
PRÆ SIDENTENS M Æ ND *; Marathon 
Man/Marathonmanden. (MB)

HOLLYWOOD -  Bydel med ca. 200.000 
indbyggere i det nordvestlige Los An- 
geles, Californ ien, som er USAs tred ie- 
største by med ca. 3 m illioner indbyg
gere. Hollywood blev grundlagt 1887, 
fra 1910 en del af Los Angeles. H jem 
sted fo r USAs film industri fra 1912. 
Siden midten af 50’erne har byen grad
vis m istet sin betydning som egentlig t 
produktionssted. Nu, hvor de fleste 
gamle studier er nedlagt, fungerer by
delen mest som hjemsted for produk
tionen af TV-seriefilm . Bydelens cen
tra le  gader er Hollywood Boulevard, 
hvor det berømte prem iereteater Grau- 
man’s Chinese Theater ligger (med be
rømte stjerners hånd- og fodaftryk på fo r
tovet udenfor), og den paralle lt løbende 
Sunset Boulevard. Kvarteret Beverly H ilis 
huser traditionsm æ ssigt film stjernerne. 
Filmbyen har i 70’erne sk ild re t sig selv 
i film  som MAZURSKYs »Alex in 
W o n d e r la n d «  (70), S c h le s in g e r ’s »The
Day of the Locust«, —► ROSS’ »Funny 
Lady«, Roy -*  HILLs »The Great Waldo 
Pepper«, ZIEFFs ->  HO LLYW O O D 
C O W BO Y*, Byrums »Inserts« og ->  IVO- 
RYs »The W ild  Party« (alle: 75) de fleste 
i form af nostalgiske frem m aninger af
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fordums storhedstider. Litt: Erik U lrich- 
sen: Hollywood (61). Art. i Kos. 128. (PS)
HOLLYWOOD COWBOY -y  anm. side 
215.
HOLLYWOOD, HOLLYWOOD - y  anm. 
side 219.
HOOPER, Tobe (1943) -  instruktør. Be
gyndte som skoleelev at lave 8 mm-film 
(bl. a. en version af »Frankenstein«), 
kom siden til TV, hvor han bl. a. lavede 
en dokum entarfilm  om vokal-gruppen Pe
ter, Paul &. Mary. Finansierede selv 
debutfilm en »Eggshells«. Har nu skrevet 
kontrakt med ->  UNIVERSAL (efter at 
W illiam  ->  FRIEDKIN havde omtalt 
Hooper som et talent) om at instruere 
fem film , som han skal skrive og produ
cere i samarbejde med Kim Henkel, 
med hvem Hooper tid lige re  har sam
arbejdet. Film:
73(?): Eggshells (+  P +  Co-Ma). 74: 
The Texas Chain-Saw M assacre/M otor- 
savsmassakren ( +  P +  Co-Ma). 77: 
Death Trap (+  P +  Co-Ma). (PC)

HOPKINS, Bo (1944) -  Skuespiller. Født 
i South Carolina, hvor han »worked his 
way up to servicing his town’s lonely 
women«. Læste hos Uta Hagen i New 
York. Kom til Desilu Playhouse i H o l
lywood og medvirkede i mange af denne 
gruppes kursus-produktioner (foruden at 
parkere biler). Sam -y  PECKINPAH prø- 
vefilm ede ham og gav ham hans første 
rolle i »The W ild  Bunch«. Gennembrud 
som lederen af The Pharaohs i - y  S ID
STE NAT MED KLIKEN. Har på TV 
sp ille t i serien »Doc Elliott«, samt med
virke t i Stanley Kramers »The Court- 
Martial o f Lt. W illiam  Calley«. Litt: G alle
ry, feb. 76. Film:
69: The W ild  Bunch/Den vilde bande; 
The Bridge at Remagen/Broen ved Re- 
magen; The 1,000 Plane Raid/1000 fly 
angriber. 70: Monte W alsh/Vestens hår
de drenge; The Moonshine W ar/W hisky- 
krigen; Macho Callahan/Flygtningen 
Macho Callahan. 72: The Culpepper 
C a ttle  Co./Støv, sved og skud fra  hoften; 
The Getaway/Getaway -  vild flug t; The 
Only Way Home. 73: W hite Lightn ing/ 
Hvid feber; The Man Who Loved Cat 
Dancing/Vildmarkens lovløse; American 
G raffiti/S ids te  nat med kliken. 74: The 
Nickel Ride. 75: The Day of the Locust/ 
Katastrofenatten; Posse/Eftersøgt for 
togrøveri; The K ille r Elite. 76: A Small 
Town in Texas; Tentacoli. (LØ)

HOPPER, Dennis (17.5. 1936) -  Skue
spiller. Som teenager hos San Diego 
Community Players i opsæ tninger af 
»Cheaper by the Dozen«, »Othello« og 
»Macbeth«. TV-medvirken i »Medie« og 
»Loretta Young Show«. 1953 ansat ved 
»La Jo lla  Playhouse« som altmuligmand, 
men opmuntredes af Dorothy McGuire 
til at tage skuespillerkarrieren op. Har 
været s till-fo tog ra f fo r bl. a. Harper’s 
Bazaar og Vogue. Gennembrud med 
»Easy Rider«, som han tillige  instruere
de. Hans følgende film  med den ulykke
lige tite l »The Last Movie« fik kun en 
begrænset distribution. »The American 
D re a m e r«  e r  en  s e lv b io g ra f is k  d o k u 
mentarfilm. L itt: Films and Filming nr. 7, 
april 1972. Film:
55: I Died a Thousand Times/Jeg døde 
1000 gange; Rebel W ithout a Cause/ 
V ild t Blod. 56: Giant/G iganten. 57: Gun- 
figh t at the OK C orral/Sheriffen fra 
Dodge C ity; The Story o f Mankind. 58:

From Hell to Texas/En mand jages. 59: 
The Young Land. 60: Key W itness/Ho- 
vedvidnet. 63: Night Tide. 65: The Sons 
o f Katie E lder/Fire tapre sønner. 66: 
Queen of Biood. 67: Cool Hånd Luke/ 
Skrappe Luke; The Trip/L.S.D. 68: The 
G lory Stompers/De sorte sjæles bande
krig; Hang ’em H igh/K lyng dem op; Pa- 
nic In the City. 69: True G rit/D e fryg t
løse; Easy Rider ( +  M +  I); The Festi
val Game (interview). 71: The American 
Dreamer (+  M); The Last Movie ( +  I +  
M). 73: Kid Blue. 76: Mad Dog (Austra
lien); Tracks. 77: Apocalypse Now; Rule 
W ithou t Exception. (PH)

HOUSEMAN, John (22.9. 1902) -  Produ
cent. Egl: Jon Haussmann. Efter sin 
lange karriere som producent (sidste 
produktion: »Hvermands pige«) er han 
blevet benyttet som skuespiller i roller 
med autoritetspræ get, arrogant person
lighed og en »farlig« undertone. 1976 
som Churchill i en TV-film  »Truman at 
Potsdam« med Ed Flanders som Truman 
og José Ferrer som Stalin. Se iøvrigt 
Filmens HHH, bd IV. Litt: John House- 
man: Run-Through, A Memoir, New York 
1972. Film (som skuespiller):
64: Seven Days in May/Syv dage i maj. 
73: The Paper Chase/Super-studenten. 
75: Rollerball; Three Days of the Con- 
dor/Tre døgn for »Condor«. 76: St. I ves/ 
En varm sag. (PH)

HUSBANDS - y  ÆGTEMÆND

HUYCK, Willard - y  KATZ, Gloria

HÅRDE STRAF, Den (The Last Detail) -  
USA. P-start: 13.9. 72 (slut 25.1. 73)/ 
© 1973/Prem: dec. 73. P-selskab: Acro- 
bat F ilms/Bright-Persky. P: Gerald Ayres. 
I: Hal ->■ ASHBY. Manus: Robert - y  
TOW NE e fte r roman af Darryl Ponicsan. 
Foto: Michael Chapman (Eastmancolor). 
Klip: Robert C. Jones. Medv: Jack -y  
N ICHOLSON (B illy  Buddusky), O tis 
Young (M ulhall), Randy - y  Q UAID (Mea- 
dows), Carol ->  KANE (Luder). Litt: Kos. 
122.

Scene fra »Den hårde straf«.

Hal Ashbys tred ie  film  er en spæn
dende variant af -y  ROAD-filmen, som 
netop i 70’erne har genvundet popula
rite t som baggrundsmotiv fo r både dra
maer og social comedies. »The Last De
tail« fortæ lle r om to shore-patrolmen, 
J a c k  N ic h o ls o n  og  O t is  Y o u n g , d e r  ska l
føre en ung gast fra Norfo lk til Boston, 
hvor han skal afsone 8 års fængsel for 
tyveri af 40 dollars. Gasten er k lepto
man og ret uskikket til at klare sig selv, 
og de to vagter få r under turen med
lidenhed med ham og beslutter, at han 
-  da de har god tid  -  skal opleve en

soldetur i venners lag før han spærres 
inde. Det b liver til en udviklende erfa
ring fo r dem alle tre, og fo r gasten 
står fæ ngslet til slut som en trussel og 
ikke som det ly, han fø rst mente. For 
de to »voksne« b liver det til erkendelsen 
af, at de har fo rp lig te lse r overfor hin
anden og andre, og at deres liv i flåden 
er en omgåelse af tilvæ relsens krav, en 
flug t ind i sikkerhed, som gastens ønske 
om flug t ind i fæ ngslet i begyndelsen. 
»I guess we're a couple of lifers,« siger 
en af SP’erne.

Hal Ashby har i Robert Townes næ
sten kapite l-opdelte  manus fået e t flo t 
arbejdsgrundlag fo r sin følsomme og 
inspirerede personinstruktion, og han 
undgår med brug af stærke variationer 
den træ ttende monotoni, der kan opstå i 
film , som netop sk ild rer en rejse med 
en række afbrydelser. S p ille t er inspi
reret. (PM)

I LYST OG DØD (A New Leaf) -  USA. 
P-start: 2.6. 69/© 1970/Prem: 11.3. 71. 
P-selskab: Paramount/Elkins Prods/Aries 
Films. P: Joe Manduke. I/M: Elaine -y  
MAY efter novelle af Jack Ritchie »The 
Green Heart«. Foto: Gayne Rescher.

Scene fra »I lyst og død«.

(M ovielab). Klip: Ed Beyer, Frederick 
Steinkamp, Donald Guidice. Medv: W al
ter -y  MATTHAU (Henry Graham), Elai
ne May (Henrie tte Lowell), Jack Weston 
(Andrew McPherson). 120 min. Litt: Kos. 
110.

Henry Graham er en m idaldrende 
playboy og inkarneret ungkarl, der har 
opbrugt sin formue. Eneste løsning er 
at finde en rig pige, som han agter at 
g ifte  sig med, myrde og arve. I Henriet- 
ta Lowell finder han det perfekte offer. 
Hun er en ikke helt ung, lærd botaniker 
og stenrig. Henry bedårer hende hurtigt, 
b liver g ift med hende, men kan alligevel 
ikke få over s it hjerte at myrde hende. 
Han charmeres af hendes hjælpeløshed, 
smigres af hendes hengivenhed for ham, 
og vil måske med tiden blive forvandlet 
fra en egoistisk male chauvin ist til en 
hensynsfuld og kærlig ægtemand.

Elaine Mays instruktørdebut e fter eget 
manuskript er en so fis tike re t og følsom 
komedie i 30’ernes stil. Dens personer 
er klassiske kom ediefigurer, anskuet 
med ironi og orig ina lite t. D ialogen er 
underfundig og præ cist karakteriserende 
og sp ille t er lif l ig t med lige dele udleve
ring af og forsvar fo r de to hovedperso
ner. En for sin tid  atypisk —y KOMEDIE, 
der forholder sig indforstået og person
lig t fornyende til den klassiske Holly- 
wood-kom edietradition. (I M)
INDIANERE -  Film om indianerkrigene 
og specie lt hvide soldaters massakrer 
på indianere har i 70’erne ofte frem stået
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som b illed lige  kommentarer til USAs 
engagement i — VIETNAM, jf. film  som 
En GOD DAG AT DØ, »Soldier Blue«, 
»Jeremiah Johnson«, »Ulzana’s Raid«. I 
film  som disse og i »A Man Called 
Horse« blev indianerens livsform sat op 
som et positiv t modstykke til den hvide 
mands. I »Harry and Tonto« og ->  G Ø 
GEREDEN blev indianeren set som sym
bol på menneskerespekt og positive, 
men negligerede livsværdier. Englænde
ren Carol Reeds »Baskende ørn« og 
Stuart M illars »When the Legends Die« 
skildrede indianerens vanskeligheder i 
det moderne USA. Den trad itionelle , 
b lodtørstige indianer (ganske vist under 
anførsel af skurkagtige hvide) findes i 
A lis ta ir M acLean-film atiseringen »Break- 
heart Pass«. Vigtigste film:
70: L ittle  Big Man/En god dag at dø -  
A rthur PENN; A Man Called Horse/ 
Manden de kaldte hest -  E llio tt S ilver
stein; Sold ier Blue -  Ralph Nelson; Flap/ 
Baskende ørn -  Carol Reed. 72: Jeremiah 
Johnson/Manden der ikke kunne dø -  
S ydney^- PO LLACK; When the Legends 
Die -  Stuart ->  MILLAR. 74: Harry and 
Tonto/H arry og Tonto -  Paul - *  MAZUR- 
SKY. 75: One Flew Over the C uckoo’s 
Nest/Gøgereden -  M ilos -*■ FORMAN. 
76: Breakheart Pass/Fort Hum boldt -  
Tom -► GRIES. (PS)

IVORY, James (1928) -  Instruktør. Litt: 
Sight and Sound, sum. +  aut. 74; In ter
view jan. 75; Take One 9, maj 75. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Bombay Talkie (Indien) (+  Co-Ma). 
72: Savages ( +  Co-Ma). 75: The W ild 
Party; Autobiography o f a Princess 
(GB). (LØ)

JAGLOM, Henry -  Instruktør. Begyndte 
som skuespiller, medlem af — ACTO RS’ 
STUDIO. Kom til Californ ien 1965, tra f 
samme år Jack ->■ N ICHOLSON. Hans 
første film , »A Safe Place«, var en per
son lig t præ get historie, som han havde 
arbejdet med i skuespilform  i New York, 
med Karen -> BLACK og sig selv i ro l
lerne. Har desuden skrevet, instrueret og 
sp ille t i TV-film . Litt: Action nr. 1, jan.- 
feb. 1972. Film:
67: Psych-Out (S). 69: Easy Rider (kon
sulent); The Thousand Plane Raid/1000 
fly  angriber (S). 71: Drive, He Said/ 
Sømmet i bund (S); The Last Movie (S); 
A Safe Place ( +  M). 75: Hearts and 
Minds (P). 76: Tracks (+  M). (PH)

JAWS - *  DØDENS GAB

JEWISON, Norman (1926) -  Instruktør 
og producer. Planlagde i 1970 »The Life 
and Love of Mr. Jiveass Nigger«, som 
skulle have været optaget i bl. a. Køben
havn; ikke produceret. Kommende film : 
»Magic«. Litt: M illim eter, marts 75. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: The Landlord (P). 71: F idd ler on the 
Roof/Spillemand på en tagryg (I + P). 
73: J esus C hrist Superstar (I +  Co-P 
+  Co-Ma). 74: B illy  Two Hats/Den halv
blods og den lovløse (Co-P). 75: Roller- 
ball (I +  P). (LØ)

JOE HILL (Joe H iil) -  Sverige/USA. 
P-start: 1.9. 69/© 1971/Prem: nov. 1971. 
P-selskab: Bo W iderberg F ilm /Saqitta- 
rius. P/I/Manus/Klip: Bo W iderberg. Foto: 
Petter Davidson, Jørgen Persson (East- 
mancolor). Medv: Thommy Berggren 
(Joe H iil), Anja Schm idt (Lucia), Kelvin

Malave (»The Fox«), Evert Anderson Fra oven og ned: 
B lackie). 114 min. Litt: Kos. 106. James Ivory,

New York, 1902. Joseph H illstrom  og Norman Jewison, 
hans bror kommer som immigranter fra scene fra »Joe Hili« 
Sverige. Joe har forske llige småjobs i og nederst
byen. Han møder en italiensk, opera- Ben Johnson,
interesseret pige, Lucia. Hun træ ffer 
im idlertid en velstående tenor-sanger, 
der tager hende til sig. Joe rejser rundt 
i USA sammen med en gammel vaga
bond, Blackie. En tid lever han sammen 
med en farm erpige, Cathy, og hjæ lper 
til på gården. Han drager videre og 
engageres mere og mere i underklas
sens vilkår og de ltager i stre jkeorgani
sering og propaganda-møder, hvor han 
synger s it budskab, da han har fået 
ta le-forbud. I Utah anklages han for 
mordet på en købmand. Han tilbageho l
der sit alibi, som involverer den ita lien
ske pige, som han igen har tru ffe t, og 
han dømmes til døden. Han henrettes.
Hans venner sender hans aske rundt i 
landet, fo rde lt i mange små breve.

Bo W iderbergs film  om den historiske 
person Joe H iil (1879-1915) er form elt 
en svensk film  (ifø lge nogle kilder: 
svensk/amerikansk), men den tilhører am. 
film  gennem sit emne. Som vanligt hos 
W iderberg er det fø le lser og ikke ideo
logier, der er hovedsagen, hvilket måske 
nok virker e jendom m eligt i en film , der 
angiveligt handler om en po litisk akti
vists martyrium. Joe H iil og især hans 
ende lig t er ret gådefu ld t i filmens frem 
stilling, men filmen giver et atm osfæ re
rig t og klart analyseret tidsb illede. Dens 
skildring af im m igrant-tilvæ relsen i New 
York svarer til den man finder i film  
som COPPOLAs The GODFATHER 
2. de l,->  M IC K L IN s H E S T E R  STREET* 
og Jan Troells svenske »Utvandrarna«
(70). (PS)

JOHNSON, Ben (1918) -  Skuespiller. 
Født og opvokset på faderens ranch i 
Foracre, Oklahoma, og optrådte tid lig t 
i ryttershows og rodeo. Kom i fo rb inde l
se med filmen, da han bragte et koppel 
heste til Howard Hawks i 42 on -*■ LO 
CATION på »The Outlaw« i Flagstaff. 
Derefter s tuntrytte r og hestetræner og i 
48 stand-in fo r John Wayne i »Fort 
Apache«. OSCAR for bedste b iro lle 
71 i SIDSTE FORESTILLING. Litt: 
Sunset Boulevard nr. 10. Film:
49: Three G odfathers/Tre liv fo r et; 
M ighty Joe Young; She W ore a Yellow 
Ribbon/Kavaleriets gule bånd. 50: Wa- 
gonmaster/Karavanen; Rio Grande. 51: 
Fort Defiance/Hævneren fra  Tennessee. 
52: W ild  Stallion. 53: Shane/Shane -  
den tavse rytter. 56: Rebel In Town. 57: 
W ar Drum s/Krigstrom m en; Slim Carter. 
58: Fort Bowie. 60: Ten Who Dared; 
One Eyed Jacks/Når mænd hader; Tom- 
boy and the Champ. 64: Cheyenne 
Autum n/lndianerne. 65: M ajor Dundee; 
The Rare Breed/Rancho Bravo. 67: W ill 
Penny. 68: Hang ’em H igh/K lyng dem op. 
69: Ride a Northbound Horse (TV); The 
W ild  Bunch/Den vilde bande; The Un- 
defeated/De ubesejrede. 70: Buil of The
W est/Tyren fra vesten (TV); Chisum. 71: 
Something B ig/Præ riens største fidus; 
The Last Picture Show/Sidste fo res til
ling. 72: Junior Bonner/-> JUNIOR BO N
NER -  KØRENDE CO W BOY; The Get- 
away/Getaway -  vild flug t; Corky. 73: 
The Train Robbers/Togrøverne; Kid 
Blue; The Red Pony/Den røde pony; 
D illinge r/D illinger -  gangsternes gang-
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ster. 74: The Sugarland Express. 75: 
Bite The Bulle t/B id  tænderne sammen; 
Hustle/Strømeren og luksuspigen. 76: 
Breakheart Pass/Fort Humboldt. (MB)

JOHNSON, Lamont (1924) -  Instruktør. 
Debuterede som teaterinstruktør i 48 
med »Yes Is For a Very Young Man« og 
arbejdede skiftevis med teater, opera 
og Live-TV fo r NBC i 50’erne. Enkelte 
afsnit til serierne »The Defenders« og 
»Naked City« og sp ille film  fra 66. En 
del TV -sp ille film  hvoraf tre er d is tribue
ret i b iograferne: »Kona Coast« (67), 
»My Sweet Charlie« (70) og »The Last 
American Hero« (73). Senest har han for 
TV lavet »Fear on Trial« om heksejag
ten i 50’erne. Litt: Films in Review, maj 
73. Film:
66: A Covenant W ith Death. 70: The Mc- 
Kenzie Break/Mænd og pigtråd. 71: A 
G unfight/G unfight -  Duel på seksløber. 
72: The Groundstar Conspiracy/Spionen 
som så sit eget lig; You’ ll Like My 
Mother/Du vil kunne l i ’ min mor. 74: 
Visit to a C h ie f’s Son; The Execution of 
Private Slovik. 76: Lipstick. 77: Catch a 
Falling Star. (MB)

JOYCE, Adrian -  M anuskriptforfatter. 
Egl: Carol Eastman. Film:
65: The Shooting; Ride in the W hirl- 
wind. 69: The Model Shop/Fotom odellen 
Lola (eng. dialog). 70: FIVE EASY
PIECES; Puzzle of a Downfall Child 
(Co-Ma). 75: The Fortune/Ta’ livet a’ 
kællingen. (CH)

JUNIOR BONNER -  KØRENDE COW
BOY (Junior Bonner) -  USA. P-start: 
30.6. 71 /©  1972/Prem: juni 1972. P-sel- 
skab: ABC P ictures/Joe W izan-Booth 
Prods/Solar. P: Joe Wizan. I: Sam — 
PECKINPAH. Manus: Jeb Rosebrook. 
Foto: Lucien Ballard (M ovielab, Todd AO 
35). Klip: Robert W olfe, Frank Santillo. 
Medv: Steve ->  McQUEEN (Junior Bon
ner), Robert Preston (Ace Bonner), Ben 
->  JOHNSON (Buck Roan), Joe Don -+ 
BAKER (Curly Bonner). 103 min. Litt: 
Kos. 112.

Den ca. 35-årige professionelle rodeo
rytter Junior Bonner vender hjem til sin 
fødeby Prescott til den årlige byfest og 
finder sin barndomsranch jæ vnet af bull- 
dozere og jorden solgt fo r spotpris til 
den yngre bror Curly, der vil lave et 
cam pingcenter. Faderen Ace Bonner 
skulle have brugt pengene til at rejse 
til Australien fo r at genoplive de gamle 
pionerdage, men har drukket dem op.
I det store rodeo, der er byfestens høj
depunkt, nedlæ gger Junior tyren »Sun- 
shine« og giver Ace gevinsten til en 
flyveb ille t, men Ace kommer heller ikke 
til Australien denne gang, og Junior 
kører videre til næste by og næste 
rodeo.

Blandt 70’ernes signalem enter af p io 
nermenneskets rastløse søgen efter sin 
iden tite t i den moderne civ ilisa tion er 
»Junior Bonner« en central film  og et 
hovedværk i Sam Peckinpahs produk
tion. Med et maksimum af følelse og 
et minimum af fysisk udfoldelse p lace
rer Peckinpah sin »Ioner« i s ituationer 
og o m g iv e ls e r , der v irker personlig t op
levet, og kommer i b illede t af foræ ldre
ne, der lever på resterne af drømmen 
om at begynde fo rfra  i Australien, det 
nærmeste han har været en egentlig 
kæ rlighedsskildring, omend forho ldet er 
præ get af resignation og mange t i l 
givelser. »Junior Bonner« er af ydre

med sit rodeo-m iljø  nært beslæ gtet 
med Steve Ihnats »The Honkers« (»De 
utæmmelige«, 71) og C liff Robertsons 
»J. W. Coop« (72), men modsat dem 
langt mere end et v ilkå rlig t emne for 
instruktøren. Peckinpahs utilpassede 
anti-he lt er et romantisk fortidsm enne
ske, der i det moderne USA forgæves 
søger e fter fæ llesskab og loya lite t og 
andre klassiske dyder, der hører hjem
me i myten om pionertidens Amerika. 
For Ace Bonner er løbet kørt, og Junior 
kan b lo t rejse omkring, til han indtager 
faderens rolle. Der er meget af de to 
Bonners i Peckinpah, og alle hans film  
siden har været en stadig mere forpint, 
aggressivt voldsom illustration af dette 
menneske- og samfundssyn, men uden 
den genkendelige hverdag og melankol
ske tilbageholdenhed, der gør »Junior 
Bonner« så rummelig. (MB)

KAEL, Pauline (ca. 1919) -  Kritiker. 
Har v irke t som leder af A rt Cinemas. 
Hendes kritiske artik ler er publicere t i 
bl. a. S ight and Sound, -> FILM QUAR- 
TERLY, Partisan Review og The A tlan tic 
Monthly. Siden januar 1968 har hun haft 
en ugentlig column i The New Yorker. 
Hendes anmeldelser, program noter og 
artik ler er udgivet i fire  bind: »I Lost 
It A t The Movies« (65), »Kiss Kiss Bang 
Bang« (68), »Going Steady« (70) og 
»Deeper Into Movies« (73). »Raising 
Kane«, et langt essay, trykt i »The C iti
zen Kane Book« (71), argumenterede for 
at tilde le  m anuskriptforfatter Herman J. 
Mankiewicz hovedæren for Orson W el- 
les’ »Citizen Kane«, men blev kritiseret 
af Andrew SARRIS. Kael er nok 
tidens indflydelsesrigeste og højest esti
merede kritiker, berømmet fo r sine kvik
ke form uleringer og hvasse, uimpone- 
rede vurderinger. I en berømt artikel, 
»Trash, Art, and the Movies« (trykt i 
»Going Steady«) hedder det: »There is 
so much ta lk now about art of the film  
that we may be in danger of forgetting 
that most of the movies we enjoy are 
not works of art«. Filmene bør ses som 
det trash  de i reglen er. »If there 's a 
litt le  art in good trash and sometimes 
even in poor trash, there may be more 
trash than is generally recognized in 
some of the most acclaimed »art« mov
ies«. (PS)

KAHN, Madeline (29.9. 1942) -  Skuespil
lerinde. Uddannet som operasangerinde, 
har medvirket i »La Bohéme«, »Show- 
boat« og »Candida«. Broadway 1968 i 
»New Faces of ’68«. O ff-Broadway-m u- 
sicals: »Promenade« og »Black Come- 
dy«. Har op trådt som natklub-sanger
inde. På film  i komiske rollefag fra 1972. 
Litt: Interview dec. 1973. Film:
72: W hat’s Up, Doc?/Du er toppen, pro
fessor. 73: Paper Moon; From the Mixed- 
up Files of Mrs. Basis E. Frankweiler =  
The Hideaways/M ysteriet på M etropoli- 
tanmuseet. 74: Blazing Saddles/Sherif- 
fen skyder på det hele; Young Franken- 
ste in / ->  FRANKENSTEIN JUNIOR. 75: 
A t Long Last Love/Det ender med kær
lighed; The Adventures of Sherlock 
Holm es’ Smarter B rother/Sherlock Hol
mes’ smarte bror. 76: Won Ton Ton, the
Dog That Saved Hollywood. (PH)

KANE, Carol (1952) -  Skuespillerinde. 
Født i Ohio. Har sp ille t på Broadway, 
»Ring Round the Bathtub«, 1972. G jorde 
sig første gang rig tig bemærket som den 
unge luder i Den ->  HÅRDE STRAF.
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Film:
70: Is This Trip Really Necessary? 71: 
Carnal Know ledge/ KØDETS LYST; 
Desperate Characters. 73: The Last De- 
ta il/D en hårde straf; W edding in W h ite / 
Hvid brud. 75: HESTER STREET*; Dog 
Day Afternoon/En ->  SKÆ V EFTERMID
DAG*. 76: Harry and W alter Go to New 
York. (LØ)

KATASTROFEFILM -  En type spæn
dingsfilm , der er kommet på mode efter 
den succes, som dels Seatons »Airport« 
(70), om bomber i e t passagerfly, dels 
Neames SOS POSEIDON KALDER 
(72) fik. Filmene, der knytter an til en 
film h istorisk trad ition fo r spektakulære 
undergangsvisioner (»Cabiria«, »M etro
polis«, »King Kong«, »San Francisco«, 
»The Hurricane«), udnytter alle m idler 
t il, på baggrund af en tem m elig simpel 
psykologisk intrige og ofte en »Grand 
Hote l«-agtig personkonstellation, at sk il
dre en effektfu ld  katastrofe med rigelig 
brug af SPECIAL EFFECTS. Denne 
bølge af sensationalistiske undergangs- 
vis ioner er blevet to lke t som symptomer 
på den vestlige verdens aktuelle krise. 
F ilm historiens største kom m ercielle suc
ces, DØDENS GAB, opererer med en 
del af de samme elem enter som kata
strofefilm en. En in te llektuel prætentiøs 
produktion som Schlesingers »The Day 
of the Locust« (Katastrofenatten) står 
også i gæld til genren. Litt: Kos. 126. 
Vigtigste film:
70: A irport -  George Seaton. 72: The 
Poseidon Adventure/SOS Poseidon kal
der -  Ronald Neame. 74: A irpo rt 1975/ 
A irpo rt 75 -  Jack ->  SM IGHT; Earth- 
quake/Jordskæ lv -  Mark Robson; The 
Towering Inferno/Det tårnhøje helvede -  
John Guillerm in. 75: The Hindenburg -  
Robert W ise; Jaws/Dødens gab -  Steven 
->  SPIELBERG. (PS)

KATSELAS Milton -  Instruktør. Fast på 
Broadway fra sidst i 50’erne med et re
perto ire  spændende fra A rthur M iller 
over Tennessee W illiam s til musicals. 
Satte i 69 »Butterflies Are Free« op og 
overførte selv stykket til film  i 1972. Film: 
72: Butterflies Are Free/Fri som en som
merfugl. 74: 40 Carats/40 karat. 7#: Re
port to the Com m issioner/Rapport til 
politikom m issæ ren. (MB)

KATZ, Gloria & HUYCK, Willard. Manu
skrip tforfa ttere . G ift med hinanden og 
skriver p.t. sammen. Huyck er født i San 
Fernando Valley og gik på film skole 
efte r som m erferiearbejde hos W arner 
Bros. Han lavede kortfilm en »Down 
These Mean Streets« på skolen. Katz 
gik ligeledes på film skole og på Berke- 
ly. Hun har været k lipper på Universal. 
Hendes kortfilm  er bl. a. »Tit fo r Tat« 
(65), »The Bride S tripped Bare By Her 
Bachelors, Even« og en tegnefilm  »A 
Date W ith Barbie and Ken«. Sammen 
skrev parret m anuskriptet »The Second 
Corning«, som hun producerede og han 
instruerede. Urealiserede pro jekter: »The 
A ir-C ond itioned Dream« og »The Naked 
Gypsies«. Litt: Film Comment nr. 2, 
m arts-april 1975. Film:
69: D evil’s E ight/O tte skrappe drenge 
(Huyck alene). 73: American G ra ffiti/ 

SIDSTE NAT MED KLIKEN (begge 
Co-M a). 75: Lucky Lady/Tre smarte 
smuglere på »Lucky Lady« (Huyck +  S); 
Messiah of Evil ( =  The Second Corn
ing, indsp ille t ca. 70). 76: Radioland Mur-

ders (pro jekt); N iagara Fails (pro jekt).
(CH)

KATZIN, Lee H. (ca. 1934) -  Instruktør. 
TV-film ene »The Voyage of Yes« og 
»Strange Homecoming«, begge 1975. 
Film:
66: Ride Beyond Vengeance/Tigeren fra 
Texas; Hondo/Hondo og indianerne. 69: 
W hat ever Happened to Aunt A lice? ; 
Heaven W ith a Gun/Præriens vildeste 
mænd. 70: The Phynx. 71: Le Mans. 72: 
The Salzburg Connection/Dram a i Salz- 
burg. 75: The Last Survivors; Sky Heist.

(MB)

KAUFMAN, Philip -  Instruktør. Litt: Film- 
makers Newsletter, sept. 1974. Film:
65: Goldstein (Co-I +  Co-Ma). 70: Fear- 
less Frank ( +  Ma +  P). 71: The Great 
North fie ld M innesota Raid/Jesse James’ 
store bankkup ( +  Ma). 73: The No Mercy 
Man (l-ass). 74: The W hite Dawn. 76: The 
Outlaw Josey W ales/Ø je fo r øje (Co- 
Ma). (CH)

KEACH, STACY Jr. (2.6. 1941) -  Skue
spiller. Født i Savannah. Studerede på 
University o f C a liforn ia  og Yale. Hans 
far -  også le jlighedsvis skuespiller -  
underviste i drama på Armstrong C o lle 
ge. A llerede i skolen var Keach på sce
nen i »Rip van W inkle«. Fik O liver 
Thorndike Award på Yale og rejste på 
tea terlegat t il London. Teaterdebut 1964 
med »Hamlet« i Central Park. Har sp il
le t meget Shakespeare både på teater 
og i TV. Spillede »King Lear« (68) på 
tea ter samt bl. a. »Annie Get Your Gun«, 
»You Can’t Take It W ith You«, »Peer 
Gynt« etc. Havde rollen som Buffalo 
Bill i stykket »The Indians« (69) f ilm a ti
seret af -*■ ALTM AN med Paul NEW- 
MAN i B ill-ro llen. Debuterede som film 
instruktør med TV-film en »Incident at 
Vichy« 1971. Har på tea tre t iscenesat 
bl. a. »Romeo and Juliet«. Dannede 1970 
produktionsselskabet Praxis Productions 
sammen med Hal Dubin og købte re ttig 
hederne til »Outer Dark«, som han selv 
skulle instruere. Har sp ille t »Hamlet« 
(64), »Twelfth Night« (68) og »Macbeth« 
(68) på TV. Litt: Films and Film ing, maj 
1974; Filmmakers Newsletter, juni 1973. 
Film:
68: The Heart Is A Lonely Hunter/H jer- 
te t er en ensom vandrer. 70: End of the 
Road (indsp ille t før 1968); The Travel- 
ling Executioner; The Repeater (ko rt
film  +  I +  Ma +  P); Brewster Mc- 
Cloud/Fuglemanden. 71: Doc/Doc H o lli- 
day. 72: FAT CITY; The New Centu-
rions/Pansernes beskidte job ; The Life 
and Times of Judge Roy Bean/Judge 
Roy Bean -  Vestens blodige dommer. 
74: W atched; Gravy Train; One By One 
(fo rtæ lle r); Luther. 76: Conduct Unbe- 
com ing/Regim entets ære; The K ille r In
side Me; The Squeeze; G li esecutori; 
V ita  di gesu; Gray Lady Down. (CH)

K EA TO N , Diane (5.1. 1946) -  Skuespil
lerinde. Egl: Diane Hall. M edvirkede i 
sommerturneer, studerede ved Neigh- 
bourhood Playhouse i New York. Pro
fessionel Broadway-debut i »Hair«, 1968. 
På Broadway s.m. W oody ->  ALLEN 
(som hun nu er g ift med) i »Play It 
Again, Sam«. Film:
70: Lovers and O ther S trangers/Æ gte- 
skab og sådan noget. 72: The ->■ GOD- 
FATHER; Play It Again, Sam/ -> MIG 
OG BOGART. 73: Sleeper/M ig og frem-
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tiden. 74: The Godfather, Part 11/ ->  
GODFATHER 2. del. 75: Love and 
Death/Kæ rlighed og død. 76: Harry and 
W alter Go to New York; I W ill, I 
W ill . . .  For Now. (PH)

KEITEL, Harvey -  Skuespiller. Gennem
brud 1973 i Martin SCORSESEs »Mean 
Streets«. M edvirkede i de første tre 
ugers optagelser af Francis Ford -*■ 
COPPOLAs kommende »Apocalypse 
Now«, hvorefter C oppola fyrede ham. 
Kommende film : »Welcome to  L.A.«. 
Film:
68: W ho’s That Knocking at My Door? 
73: Mean S treets/ GADEN UDEN NÅ
DE*. 74: A lice Doesn’t Live Here Any- 
more/ ALICE BOR HER IKKE MERE; 
That’s the Way of the W orld. 76: 
TAXI DRIVER*; Buffalo B ill and the In- 
dians, O r S itting Bull's H istory Lesson/ 
Buffalo Bill og indianerne; Mother, Jugs 
and Speed; W elcom e to L.A. (LØ)

KELLERMAN, Sally (2.6. 1938) -  Skue
spillerinde. Studerede sidst i 50’erne på 
-h>- ACTO RS’ STUDIO og på Je ff Coreys 
Drama School og turnerede som Holly 
i en musicalversion af »Breakfast at 
T iffany’s«, der aldrig nåede Broadway. 
Regelmæssigt TV-arbejde op gennem 
60’erne med hovedrolle bl. a. i serierne 
»Outer Limits« og »It Takes a Thief«. 
Har udgivet flere LP’er, bl. a. »Roil W ith 
the Feelin’« i 70. Film:
62: Hånds o f a Stranger. 65: The Lolli- 
pop Cover; The Third Day. 67: Reform 
School G iri. 68: The Boston S trangler/ 
Boston-kvæleren. 69: The April Fools/ 
Min kone forstår mig ikke. 70: -v  
M.A.S.H.; Brewster McGloud/Fugleman- 
den. 72: Last of the Red Hot Lovers. 
73: Lost Horizon/Tabte horisonter; S lit- 
her; A Reflection of Fear/Frygtens hus. 
75: Rafferty and the Gold Dust Twins. 
76: The Big Bus/Atom-bussen; W elcome 
to L.A. (MB)

KEMPER, Victor J. -  Fotograf. Film:
67: The T iger Makes Out/Hans andet jeg 
(F-ass). 68: Charly (F-ass). 69: Alice 's Re
staurant. 70: The Magic Garden of Stan
ley Sweetheart; Husbands/ -*■ Æ GTE- 
MÆND. 71: They M ight Be G iants; Who 
Is Harry Kellerman And W hy Is He 
Saying Those Terrib le Things About 
Me?/Hvem er Harry Kellerman og hvor
fo r siger han disse skræ kkelige ting om 
mig?; The H ospita l/Hospita let. 72: Last 
of the Red Hot Lovers; The Candidate/ 

STEM PÅ McKAY. 73: Shamus/Gang- 
sternes overmand; The Friends of Ed
die Coyle/Skyd, Eddie; From the Mixed- 
Up Files o f Mrs. Basil E. Frankweiler =  
The H ideaways/M ysteriet på M etropoli- 
tanmuseet; G ordon’s W ar/Gordons krig. 
74: The Reincarnation of Peter Proud/ 
Manden der levede to gange; The Gamb- 
ler/Hasard. 75: Dog Day Afternoon/En ->  
SKÆ V EFTERMIDDAG*. 76: Stay Hun
gry. 77: Audrey Rose. (CH)

KENNEDY, Burt (1923) -  Instruktør. 
Film atiserede i 1975 Jim Thompsons ro
man »The K ille r Inside Me«, men filmen 
er (endnu?) ikke udsendt. For TV har han 
bl. a. in s tru e re t » S id e k ic k s « , » S h o o to u t 
in a One-Dog Town« og »Åll the Kind 
Strangers«, a lle 1974. L itt: Sunset Boule
vard 5, 72. Film (siden F ilm e n s  HHH, IV): 
69: Young B illy Young/Hævn i Arizona 
(+  Ma); The Good Guys and the Bad 
Guys/De gode og de skrappe drenge. 
70: The Devil’s Backbone (USA/IT);

D irty Dingus M agee/Vestens værste s jo 
ver ( +  P). 71: Support Your Local Gun- 
fighter/Vestens hurtigste finger (+  Ex- 
P); The Deserter/Den blod ige brigade. 
72: Hannie Caulder (GB). 73: The Train 
Robbers/Togrøverne (+  Ma). 76: Drum 
(overtaget af Steve Carver). (LØ)

KERSHNER, Irvin (1923) -  Instruktør. 
Skulle i 1970 have skrevet og instrueret 
»Setting Free the Bears«; ikke produ
ceret. Litt: Films and Filming, april 76; 
Kos. 123-124, dec. 74. Film (siden F il
mens HHH, IV):
70: Loving/ -> LOVING -  PÅ KANT MED 
KÆ RLIGHEDEN. 72: Up the Sandbox/ 
D ejlige heks. 74: S.P.Y.S/S.P.Y.S -  to 
spøjse spioner (GB). 76: The Return of 
a Man Called Horse. 77: Raid On Enteb- 
be. (LØ)

KING OF MARVIN GARDENS, The 
MATADOREN

KLIPPER, på engelsk: editor, er den 
vig tigste kreative person i en film s ef- 
terarbejdsproces. Men da klipperens 
opgave -  i modsætning til fotografen, 
instruktøren, komponisten og skuespil
lerne -  er at cam ouflere sit arbejde, 
hører man kun sjæ ldent klippere frem 
hævet fo r deres indsats.

Der er im id lertid  ingen tv iv l om, at der 
er færre virke lig gode klippere, end der 
er f. eks. fotografer. En god klipper er 
et om hyggeligt arbejdende menneske, 
der bruger megen tid  på at sidde og 
tæ lle billeder, men han/hun skal på sam
me tid  være musikalsk, dybt kreativ og 
have en indbygget s je tte  sans fo r at 
samle og begribe selv de mindste, be
tydningsfu lde de ta lje r i en film .

K lipning er et højt professionaliseret 
erhverv i USA. Det er derfo r ikke ual
m indelig t at se to -tre  k lippere på sam
me film , Sam -> PECKINPAH har på 
nogle af sine film  benyttet op til syv.
I Danmark ville  en film  antagelig lugte 
af fiasko, hvis man havde brug fo r så 
mange »nye øjne« til at redigere. (IL)

KLUTE (K lute) -  USA. P-start: 3.8. 70/ 
©  1971/Prem: juni 71. P-selskab: W ar
ner Bros. P/l: Alan J. PAKULA. Ma
nus: Andy K. Lewis, Dave Lewis. Foto: 
Gordon W ILLIS  (Technicolor, Pana- 
vision). Klip: Carl Lerner. Musik: M i
chael SMALL. Medv: Jane FONDA 
(Bree Daniels), Donald-*-SUTHERLAND 
(John Klute), Roy -v  SCHEIDER (Frank 
Ligourin), Vivian Nathan (Psykiater). 114 
min. Litt: Kos. 107.

En politim and, John Klute, forlader 
korpset fo r i New York at efterspore 
familievennen Tom Gruneman. Det ene
ste spor er et brev der viser en fo rb in 
delse mellem Gruneman og en ca ll-g irl, 
Bree Daniels, som Klute nu udspionerer 
og senere gør til en momentvis mod
v illig  samarbejder. K lute opklarer ret 
hurtigt, hvem der er morderen, og han 
lægger en fæ lde fo r ham. Forinden har 
morderen fundet Bree alene og vil myr
de hende, men i sidste ø jeb lik reddes 
hun af Klute.

Filmen, Alan Pakulas anden som in
s tru k tø r , er både —>- THRILLER og —>• 
KRIM INALFILM , både Film Noir og kær
lighedshistorie. Det står i filmen ret 
hurtig t klart, hvem der er morderen 
uden at dette dog ændrer noget ved 
film ens e ffek t som spæ ndingsfilm . F il
mens kva lite ter findes dog først og 
frem m est i den hele tiden foruroligende,
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nervøse og rastløse og atm osfæ relade
de skildring af New York og dens men
nesker. Det sære forho ld mellem Bree 
Daniels og John Klute (begge i deres 
jo b  vænnet til en art passiv manipu- 
leren med andre), ender i et uafsluttet 
kæ rlighedsforhold uden happy end. ikke 
uden aner tilbage til Kafka, men også 
instruktørens efterfø lgende SIDSTE 
VIDNE. (PC)

KNIGHT, Shirley (1937) -  Skuespiller
inde. M edvirkede i 73 i en TV-film  efter 
Ingmar Bergmans TV-spil »Reservatet« 
(»The Lie«). Film (siden Filmens HHH, 
IV):
67: The Outsiders (TV). 68: Shadow over 
Elveron (TV). 71: Secrets (GB). 74: Jug- 
gernaut. (LØ)

Shirley Knight.

KOENEKAMP, Fred J. (1926) -  Fotograf. 
A ltm uligm and hos RKO, fo tografassi
stent hos WB på selskabets 3-D film , 
dere fte r til MGM, hvor han fo tog ra fe re 
de det meste af U.N.C.L.E.-serien, hvor
af tre af hans bidrag blev udsendt i 
b iograferne. Har lavet undervandsfoto på 
Esther W illiam s-film . C heffo togra f fra 
1966. ->  OSCAR 1974 fo r »The Towering 
Inferno«. Litt: American C inem atogra- 
pher, feb. 75. Film:
66: The Spy W ith My Face/Spionaktion 
U.N.C.L.E.; One o f Our Spies Are Mis- 
sing/U.N.C.L.E., en spion savnes; One 
Spy Too Many/U.N.C.L.E. slår til. 67: 
Doctor You’ve G ot To Be Kidding/Hvem  
er faderen? 68: Live a Little , Love a Lit- 
tle /E lv is  lever livet; Sol M adrid/ De dræ 
ber kun én gang; Stay Away Joe/Arizona 
Joe. 69: Heaven W ith a Gun/Præriens 
v ildeste mænd; The G reat Bank Robbery/ 
. . .  og bag dem p ifte r kuglerne. 70: Flap/ 
Baskende ørn; Patton/-^-PATTO N: PAN
SERGENERALEN; Beyond the Valley of 
the Dolls/I dødens dal. 71: Happy Birth- 
day, W anda June; Skin Gam e/Sheriffens 
skræk. 72: Kansas C ity Bomber; B illy 
Jack; The M agnificent Seven Ride Again/ 
Syv mænd går til angreb; Stand Up and 
Be Counted; Rage/Katastrofealarm . 73: 
Harry in Your Pocket; Papilion. 74: Up- 
town Saturday N ight; The Towering 
In ferno/Det tårnhøje helvede. 75: Doc 
Savage -  The Man o f Bronze/Doc Sa
vage -  superhelt; Posse/Eftersøgt fo r 
togrøveri; The M cCulloughs; W hite Line
Fever/Brølende kæmper. 76: Embryo;
Fun W ith  D ick and Jane. (MB)

KOM EDIE -  Denne den næstvanske- 
ligste (e fte r ->  FARCE) af genrerne 
ændrede ansigt i 60’erne med comedy- 
team -begrebets gradvise forsvinden og 
en delvis transform ering af genren i 
70’ernes begyndelse i retning af social 
comedy e lle r komedien lagt ned over

andre genrer, i reglen ledsaget af so
c ia lt e lle r moralsk engagement. Enkelte 
forsøg på at genoplive screwball-kom e- 
dien (Herbert ->  ROSS’ »Uglen og mis
sekatten« og Peter -> B O G D AN O VIC H ’ 
»Du er toppen, professor«) føltes fo r 
tidsatypiske, og Neil SIMONs kon
fektionerede teatersucces’er blev med 
vekslende held film atiseret, he ld igst når 
de blev vehicle fo r stjerner som f. eks. 
Jack LEMMON i Melvin Franks »Lille 
mand i knibe« e lle r W alter ->• MATT- 
HAU/G eorge Burns i Herbert Ross’ »Sun- 
shine Boys«. Andre enkeltstående fo r
søg på fornyelse kom med -*■ ALTMANs 
grove og grinagtige krigskom edie ->  
M.A.S.H. og med Kershners flove e fte r
ligning og forsøg på at danne comedy- 
team af E llio tt GOULD/Donald -► SU- 
THERLAND, i den engelske »S.P.Y.S.«.

Periodens sikreste kom edie-kort var 
veteranen B illy W ilder, der trods søgen 
efte r nye områder i såvel England (»The 
Private L ife  o f Sherlock Holmes«) som 
Italien AVANTI! fortsatte sine m oral
ske satirer, kulm inerende med den ung
dommelige og levende frække »Ryd For
siden«. Mike -h>- N ICHOLS stod frem 
som den yngre instruktør-generations 
stort satsende satiriker med film a tiserin 
gen af Joseph ->  HELLERs absurde 
krigsroman -x- PUNKT 22 efter et Buck -> 
HENRY-manuskript, og med sam arbejdet 
med Jules ->  FEIFFER på -> KØDETS 
LYST, begge to film kom edier, der som 
hos W ilder bunder i det tragiske, u fu ld
komne, desillusionerede. N ichols kan 
dog ikke siges at have fortsa t hverken 
linien e lle r udviklingen med sine sene
ste film.

I øvrigt har perioden været præget af 
enkeltstående kom edier af yngre in
struktører, der har anvendt genren som 
skabelon fo r f. eks. en com éd:e mæurs 
som Elaine - *  MAYs -*• HJERTEKNUSE
REN, en m ora litet som Hal ->• ASHBYs 
»Shampoo«, e ller samme instruktørs ab- 
surd-poetiske »Harold og Maude«, der 
også balancerede på kanten af trage
dien. I den mere private ende af m orali
teterne lå Paul ->  MAZURSKYs UD, 
SA ’ MIN KONE, der takket være d ri
stigheden i forto lkn ingen af det private 
blev vedkommende, nøjagtig som det 
skete med George LUCAS’ 60’er-
b illede SIDSTE NAT MED KLIKEN. 
Det skarpeste og vittigste  tidsb illede 
kom dog nok i M ilos ->  FORMANs by
m enneske-skildring TAKIN G  OFF,
mens George Roy ->  HILLs drevne og 
in te lligente sammenrystning af komedie, 
30’er-nostalgi og storsvindel, SIDSTE 
STIK, trak det største publikum. V ig tig 
ste film :
70: Myra Breckinridge -  M ichael Sarne; 
The Owl and the Pussycat/Uglen og mis
sekatten -  H e rbe rt-)- ROSS; The O ut-of- 
Towners/S ikke’n nat -  A rthur - *  HILLER. 
71: Harold and Maude/Harold og Maude
-  Hal ->  ASHBY; Kotch -  Jack Lemmon; 
A New Leaf/-> I LYST OG DØD -  Elaine

M A Y ; -V  T A K IN G  O F F  -  M ilo s  
F O R M A N ; T h e y  M ig h t B e  G ia n ts  -  A n 
thony Harvey. 72: AVANTI! -  Billy
W ild e r ;  B u t te r f l ie s  A re  F re e /F r i som  en 
s o m m e rfu g l — M ilto n  K A T S E L A S ; T h e  
H e a r tb re a k  K id /  H J E R T E K N U S E R E N
-  Ela ine-)- MAY; The Hot Rock/Fire uhel
dige helte -  Peter Yates; Last of the 
Red Hot Lovers -  Gene Saks; Pete ’n’ 
T illie /P ete r og T illie  -  Martin ->  RITT; 
Portnoy’s Com plaint/A lexanders stående 
problem -  Ernest Lehman; The W ar Be-

John Korty.

tween Men and W om en/Krigen mellem 
mand og kvinde -  M elville Shavelson; 
W hat’s Up, Doc?/Du er toppen, pro fes
sor -  Peter Bogdanovich. 73: 40 Carats/ 
Fyrre karat -  M ilton -*■ KATSELAS; Pa
per Moon -  Peter -> BO G DANO VICH; 
The S ting/ SIDSTE STIK -  George 
Roy -> H ILL; Blume in Love/Ud, sa’ min 
kone -  Paul Mazursky; American G ra ffiti/ 
S idste nat med kliken -  George Lucas. 
74: For Pete’s Sake/P jattet med Pete -  
Peter Yates; The Front Page/Ryd fo rs i
den -  B illy W ilder. 75: The Fortune/Ta’ 
livet a’ kællingen -  Mike ->  N ICHOLS; 
Hearts o f the W est/ - *  HOLLYW OOD 
C O W BO Y* -  Howard ->  ZIEFF; Lucky 
Lady/Tre smarte smuglere på »Lucky 
Lady« -  Stanley Donen; Shampoo -  Hal 

ASHBY; The Sunshine Boys -  Herbert 
— ROSS. (PM)

KOMPONISTER -  Fil mens komponist 
(the composer) har, selvsagt, til opgave 
at komponere film ens MUSIK, under
tiden bearbejde præ -eksisterende musik 
til form ålet. Filmmusikken er normalt, 
d.v.s. i de tilfæ lde hvor det ikke dre jer 
sig om en -> M USICAL e ller —)- M U
SIKFILM , en underordnet faktor i he l
heden. To cita ter kan belyse den tra d i
tione lle  opfatte lse af komponistens ro l
le: »A film  musician is like a m ortician -  
he can’t  bring the body back to life  but 
he’s expected to make it look better« 
(Adolph Deutsch) -  »If the film  is good 
the composer is expected to subdue his 
talent. If the film  is a poor one, the 
composer is supposed to perform a mi- 
racle« (V irg il Thomson). I am. film  er der 
ikke sket væsentlige æ ndringer i op fa t
telsen af musikkens tjenende funktion. 
G enerelt har underlægningsmusikken s i
den 60’ernes begyndelse været anvendt 
mere tilbageholdende, men film industri
en hylder stadig s tort set de principper, 
som grundlagdes med Max Steiners un- 
derscoring-technique i begyndelsen af 
30’erne. Musikken arbejder stadig i høj 
grad med etablerede klicheer i en be
vidst personlighedsløs stil, hvorfor de 
fleste af film kom ponisterne er ferme 
craftsm en  frem fo r seriøse kunstnere.

F ilm k o m p o n is te n s  a rb e jd e  b e g y n d e r
normalt, når filmen foreligger i en for
holdsvis fæ rd igk lippet version. Der ud
arbejdes så en de ta ille re t nedskrift (en 
»breakdown«) af de scener i film en, der 
skal have musikunderlægning. Herudfra 
komponerer komponisten med minutiøs 
nø jagtighed -  under hensyntagen til 
stemning, varighed, dia log og reallyd -  
de pågældende musikstumper. A rbe jdet 
er i reglen mere et spørgsmål om me-
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tronom og stopur end om musikalsk 
inspiration.

De betydeligste film kom ponister i 70’- 
ernes film  er:
Elmer Bernstein: The Liberation of L. B. 
Jones, Big Jake, Report to the Commis- 
sioner. Johnny Cash: I W alk the Line. 
Frank DeVol: The Longest Yard. Jerry 
-> FIELDING. Jerry - *  GOLDSMITH. 
Dave Grusin: Three Days of the Condor. 
Marvin HAMLISCH. Bernhard Herr- 
man: Sisters; -*• TAXI DRIVER*; Obses- 
sion. Quincy Jones: The Out-of-Town- 
ers, They Call Me MISTER Tibbs! John 
Kander: —»• CABARET; Funny Lady; 
Something fo r Everyone. Richard La- 
Salle: -► ALICE BOR HER IKKE MERE. 
Henry Mancini: The M olly Maguires, 
Darling Lili; 99 44/100% Dead; The G iri 
from Petrovka; The Great W aldo Pep
per; The Return of the Pink Panther. 
John Morris: Young Frankenstein. Alfred 
Newman: Airport. Jack Nitzsche: ->  G Ø 
GEREDEN. Alex North: Bite the Bullet. 
Leonard Rosenman: A Man Called Hor
se. Nino Rota: The -► GODFATHER, 
The->  GODFATHER 2. del. Lalo Schifrin: 
K elly ’s Heroes; W USA; Man on a Swing. 
Michael -> SMALL. John -> WILLIAMS. 
Litt: Tony Thomas: Music fo r the Movies 
(75). (PS)

KORTY, John (1936) -  Instruktør. Har 
eget selskab, Korty Films. K ritike r-gen
nembrud 1974 med TV-film en »The Au- 
tobiography of Miss Jane Pittmann«, 
» .. .  quite possibly the finest movie ever 
made fo r American television« (Pauline 
—► KAEL). Den fik  9 Emmy’er, derib landt 
en til Korty og en til C icely -*■ TYSON 
i hovedrollen. Har instrueret »Imogene 
Cunningham, Photographer« (år ej fun
det), og kortfilm en »Language of Faces« 
(61), der i 64 havde danmarksprem. under 
titlen  »Ansigternes sprog«. Litt: Interview 
9, 70; Action, m aj-juni 75. Film (siden F il
mens HHH, IV):
68: Funnyman ( +  Ma +  F). 70: Riverrun 
( +  Ma +  F). 71: The People (TV). 72: 
Go Ask A lice (TV); The Candidate/ 

STEM PÅ McKAY (Co-F). 73: The 
Class of 63 (TV). 74: The Autobiography 
of Miss Jane Pittman (TV); Silence (I). 
76: Farewell to Manzanar (TV, +  P); 
Alex &  the Gypsy. (LØ)

KOSTUMER er ree lt set to ting : det at 
lave kostumer (eng: costumes), og det 
at holde orden på kostumer (eng: ward- 
robe). Det sidste er der ikke så meget 
mystik i. Med udvidelsen af A rt D irector
ens rolle til Production Designer (->- DE
KORATIONER) er det kreative ansvar for 
en film s kostumer i nogen grad overgået 
til ham. Der kræves dog stadig en grun
dig specia lviden (hver en detalje i klæ
dedragtens historie skal være kendt) 
fo r at blive en god kostumetegner, og 
det er ikke ualm indeligt, at en produc
tion designer indgår i fast samarbejde 
med en kostume-tegner (f. eks. Richard 
og Anthea ->  SYLBERT).

Kostumer er naturligvis andet og mere 
end kulturhistoriske udflugter. En god 
kostumier kan bidrage ganske betyde
lig t til udformningen af en film s perso
ner, og fo r dem, der skulle have glemt, 
hvilken præcis, men dog diskret karak
teristik, der kan lægges også i moderne 
k læ d e d ra g te r , kan  m an fre m h æ v e  f i lm  
som  P au l -► M A Z U R S K Y s  -*■ U D , S A ’
MIN KONE og »Bob &  Carol &  Ted & 
Alice«. (IL)

KOVACS, Låszlo (14.5. 1933) -  Fotograf. 
Født i Ungarn. Studerede på film akade
miet i Budapest sammen med vennen 
Vilmos ->  ZSIGM OND. Flygtede til Ø st
rig 1956, til USA året efter. En kort tid 
fo tog ra f i New York (fotos til kørekort), 
og arbejdede med m ikrofilm  bl. a. på et 
forsikringsselskab. Fik et par jobs med 
reklamefilm  til TV og lavede i øvrigt en 
del pornofilm . Hans navn stavedes i be
gyndelsen: Leslie Kovacs. Litt: Dialogue 
on Film, okt. 74. Film:
63: Lullaby (kortfilm , Co-F). 65: The 
Notorious Daughter o f Fanny H iil (Co- 
F); Mark o f the Gun. 66: Revolt in Hun- 
gary (kortfilm , optaget 1956, smuglet ud 
og vist i TV); Single Room Furnished. 
67: H e ll’s Angels On W heels; Mondo

Laszlo Kovacs.

Mod (dokumentarfilm , Co-F); Rebel 
Rousers (Co-F). 68: A Man Called Dag
ger; Psych-Out; The Savage Seven/Syv 
vilde engle; Targets/Snigskytten. 69: 
Easy Rider; That Cold Day In The Park/ 
Kom i ly fo r regnen; A Day W ith The 
Boys (kortfilm ). 70: The Biood of Dra- 
cu la ’s Castle/Draculas b lodtørst (op ta
get 1966); G etting S tra ight; —>■ FIVE 
EASY PIECES; Alex In W onderland. 71: 
H e ll’s Bloody Devils (Co-F); The Marri- 
age of a Young Stockbroker; The Last 
Movie; D irected By John Ford (doku
mentarfilm, optaget 68-69); Dusty and 
Sweets McGee (ucred. Co-F). 72: Pocket 
M oney/Ta’ fyren ved hornene; W hat’s 
Up Doc?/Du er toppen, professor; The 
King of Marvin Gardens/ ->■ ... JEG K Ø 
BER RÅDHUSPLADSEN =  M ATADO 
REN. 73: A Reflection of Fear/Frygtens 
hus; Steelyard Blues/Fræk som fanden 
(Co-F); S lither; Smashing the Crime 
Syndicate (Co-F); Paper Moon. 74: 
Huckleberry Finn; Freebie and the Bean/ 
Knust bil til frokost; For Pete’s Sake/ 
P ja tte t med Pete. 75: Shampoo; A t Long 
Last Love/Det ender med kærlighed. 76: 
Baby Blue Marine; Harry and W alter 
Go To New York. (CH)

KRAMER, Robert (1940) -  Instruktør. På 
film om rådet den vig tigste repræsentant 
fo r de t m ilitante venstre. Hans seneste 
film  (over tre tim er lang) lavet i sam
arbejde med John Douglas. Litt: Positif 
173 +  176, 75; Jeune Cinéma 89, sept.- 
okt. 75. Film (siden Filmens HHH, IV): 
70: Ice ( +  Ma). 75: M ilestones ( +  Ma 
+  K l; m. John Douglas). (LØ)

KRATINA, Richard »Dick« -  Fotograf. 
Assistent på bl. a. »The Incident« (New 
Y o rk  K l. 3 N a t, 67), »T he  N ig h t  T h e y  
Raided M insky’s« (Da striptease blev 
opfundet, 68), »The Sub ject Was Roses«

(Tolv røde roser, 68) og »M idnight Cow
boy« (69). Film:
70: The Angel Levine; LOVE STORY. 
71: The Pursuit o f Happiness/Retfæ rdig- 
hedens skygge; Born to W in/Født til at 
vinde; Believe In Me (Co-F); A Safe 
Place. 72: Come Back, Charleston Blue. 
74: The Super Cops/Superstrøm erne; 
A irpo rt 1975 (Co-F). 75: The Happy 
Hooker. 76: Aaron Loves Angela. 77: The 
Sentinel. (CH)

K R IG S F ILM  -  Krigsfilm ene i 70’erne fa l
der hovedsageligt i to grupper. Der er 
dels de kontroversielle, pacifis tiske  film , 
(der nok må ses i sammenhæng med ->  
VIETNAM) -  film  som ->  PUNKT 22, ->  
M.A.S.H., SLAGTEHUS 5, »Johnny 
G ot His Gun« og »Soldier Blue«, dels 
de mere regelrette, mere e ller mindre 
heroiserende krigsskild ringer -  film  som 

PATTON, »Kelly’s Heroes«, »Tora! 
Tora! Tora!«, »Raid on Rommel« og »Von 
Richthofen and Brown«. — COPPOLA 
er ved at indspille en film  om V ietnam 
krigen, »Apocalypse Now«, og PEC- 
KINPAH laver »Cross of Iron« i jugosla
viske eksteriører. Vigtigste film:
70: M.A.S.H. -  Robert ->  ALTM AN;
Patton/ PATTON: PANSERGENERA
LEN -  Franklin ->  SCHAFFNER; Catch- 
22/ -> PUNKT 22 -  Mike ->  N ICHO LS; 
K e lly ’s Heroes/Kellys helte -  Brian G. 
Hutton; Soldier Blue -  Ralph Nelson; 
Tora! Tora! Tora! -  Richard ->  FLEI- 
SCHER; W hich Way to the F ront?/H vor 
fanden er fronten? -  Jerry Lewis. 71: 
Raid on Rommel/Saharas helte -  Henry 
Hathaway; Johnny G ot His Gun -  Dalton 
Trumbo; Von Richthofen and Brown/Den 
røde baron -  Roger Corman. 72: Slaugh- 
terhouse-Five/ -*■ SLAGTEHUS 5 -  
George Roy ->  HILL. 76: M idway/S laget 
om Midway -  Jack SMIGHT. (PS)

K R IM IN A LF ILM  -  O m fattende og kun 
løst de fineret genrebetegnelse, der -  
med dybe rødder i litteraturen, og ofte 
på basis af romaner -  er bygget op over 
er skelet, det forudsæ tter opklaringen af 
en forbrydelse, o ftest et e lle r flere mord. 
Genren kan, a lt e fte r dens hovedper
son, opdeles i adskillige sub-genrer: 
privatdetektivfilm , po litide tektiv film , a- 
gentfilm , kupfilm  etc., ligesom der ofte 
finder en opdeling sted mellem den 
engelske og den amerikanske tradition 
fo r skildringen af privatdetektiven -  med 
Sherlock Holmes som prototypen på 
den engelske tradition, og ->■ HAM- 
METTs og CHANDLERs detektiver 
som fanebærere fo r den amerikanske 
tradition.

Mange kritikere har gennem årene 
prøvet at definere krim inalromanen og 
forklare dens fascination. Bedst er må
ske Julian Symons’ bog »Bloody Mur- 
der«, hvor forfa tte ren ganske v is t slipper 
en anelse fo r nemt uden om spørgsmå
let, når han retorisk skriver: »Is it  a 
detective crime psychological suspense 
po lice story? No, it ’s a Hybrid«. Symons 
er mere tilbø je lig  til at rubricere krim i
romaner som en del af, hvad der i gamle 
dage kaldtes »sensations-litteraturen«, 
s le t ikke nogen urim elig holdning, og i 
p rinc ippe t også dækkende for film . Litt: 
W illiam  K. Everson: The Detective in 
Film. Også »Mordets enkle kunst« i 
Sunset Boulevard, nr. 16.
Vigtigste film:
70: Cotton Comes to Harlem /Da bomuld 
kom til Harlem -  Ossie -► DAVIS; The
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Lawyer/Nattens mysterium -  Sidney Fu
rie; The Liberation of L. B. Jones/L. B. 
Jones’ befrie lse ( — Natten de myrdede 
L. B. Jones) -  W illiam  W yler; They Call 
Me MISTER Tibbs!/M an kalder mig 
MISTER T ibbs! -  Gordon Douglas. 71: 
The Anderson Tapes/Anderson klanen -  
Sidney ->  LUMET; - *  DIRTY HARRY -  
Don - *  SIEGEL; The - *  FRENCH CON- 
NECTION -  W illiam  ->  FRIEDKIN; The 
Organization/Bagmænd -  Don M edford; 
Shaft/John Shaft -  de tektiv i aktion -  
G ordon-*- PARKS; They M ight Be Giants
-  Anthony Harvey. 72: The Hot Rock/Fire 
uheldige he lte -  Peter Yates; Prime C ut/ 
Hakkedrenge -  M ichael - *  RITCHIE; 
They Only K ill Their Masters/Trænet til 
at dræbe? -  James - *  GOLDSTONE; 
$ (Do lla rs)/Skudsikkert do llarkup -  R ic
hard ->  BROOKS. 73: Badge 373/Politi- 
sk ilt 373 — Howard W. Koch; Charley Var- 
rick/M enneskejagt på liv og død -  Don - *  
SIEGEL; Cops and Robbers/Lovens 
lange fingre -  Aram — AVAKI AN;  The 
Friends o f Eddie Coyle/Skyd, Eddie -  
Peter Yates; The Last of Sheila/M ordets 
puslespil -  H erbert - *  ROSS; The Laugh- 
ing Policeman/Endestation mord -  Stuart 
- *  ROSENBERG; The Long G oodbye/ 
Det lange farvel -  Robert - *  ALTM AN; 
Magnum Force/D irty Harry går amok -  
Ted POST; The Seven-Ups/Politiets 
hårde kerne -  Philip - * D ’ANTO NI; Shaft 
in A frica /S haft i A frika  -  John G uiller- 
min; Shamus/Gangsternes overmand -  
Buzz Kulik; Sisters -  Brian De —* PAL- 
MA; W hite L ightn ing/Hvid fe b e r-J o s e p h  
- *  SARGENT; The O utfit/O pgør i under
verdenen -  John - *  FLYNN; W icked, 
W icked/M orderen foretræ kker b londiner
-  Richard L. Bare. 74: Bank Shot -  Gower
Cham pion; - *  CH IN ATO W N -  Roman - *  
PO LANSKI; The Conversation/ ->  AF
LYTNINGEN -  Francis Ford - *  COPPO- 
LA; Death W ish/En mand ser rødt -  M i
chael W inner; Man on a Swing/Hypnose- 
mord? -  Frank ->  PERRY; M cQ /M cQ  
renser ud -  John Sturges; The M idnight 
Man/På m orderjagt -  Burt Lancaster &  
Roland K ibbee; 99 44/100% Dead/99 % 
død -  John - *  FRANKENHEIMER; The 
Sugarland Express -  Steven - *  SPIEL- 
BERG; The Taking o f Pelham One Two 
Three/Togkapring -  Joseph - *  SAR
GENT; W  -  Richard Quine. 75: The Black 
B ird /M ysterie t om ridderfa lken -  David 
G ile r; Dog Day Afternoon/En SKÆ V 
EFTERMIDDAG* -  Sidney - *  LUMET; 
The Drowning Pool/Druknepølen -  Stuart 
->  ROSENBERG; The Eiger Sanction/ 
Kold hævn -  C lin t — EASTW OOD; Fare- 
well, My Lovely/ - *  FARVEL, MIN EL
SKEDE* -  D ick RICHARDS; Hustie/ 
Strømeren og luksuspigen -  Robert - *  
ALDRICH; The K ille r Elite -  Sam 
PECKINPAH; Mr. Ricco/Den maskerede 
m o rd e r-  Paul - *  BOGART; N ight Moves/ 
- *  S K A K M A T -A r th u r ->  PENN; Report 
to the  Com m issioner/Rapport t il oo liti- 
kommissæren -  M ilton - *  KATSELAS. 
76: Breakheart Pass/Fort Hum boldt -  
Tom GRIES; FAM ILY PLOT* -  A lfred 
H itchcock. (PC)

KRISTOFFERSON, Kris (1937) -  Skue
sp ille r og sangskriver. E fter en karriere 
som professionel so ldat kom han til 
Nashville s idst i 60’erne og begyndte 
pro tegere t af Johnny Cash at kom po
nere COUNTRY & WESTERN-musik. 
Efter en del TV-optræ den, især sammen 
med Rita Coolidge, kom han til - *  H O L
LYW OOD i 71, hvor hans m elodier også

Kris K ris to ffe rson .

er blevet benyttet i film . han ikke med
virker i. I - *  TAXI DRIVER* c ite re r Cybill 
- *  SHEPHERD fra Kris K ristoffersons 
sang »The Pilgrim  -  Chapter 33« (fra LP’- 
en »The S ilver Tongued Devil and I«). 
Film:
70: Ned Kelly -  The Kelly B rothers/Kel- 
lybrødrene (Mu). 71: Two-Lane Black- 
top /M oto rve j USA (Sa). 72: - *  FAT CITY 
(Sa); C isco Pike/Narkoforhandleren C is
co Pike (-F Mu). 73: The Gospel Road 
(som sig selv, +  Mu); Blume In Love/ 
- *  UD, SA ’ MIN KONE (+  Mu); Pat 
G arrett &. Billy the Kid. 74: Bring Me 
The Head of A lfredo G arcia /B ring mig 
A lfredo Garcias hoved; Janis (Sa); A lice 
Doesn’t Live Here Anym ore/ - *  ALICE 
BOR HER IKKE MERE. 76: Vigilante 
Force; The Sailor W ho Feli From Grace 
W ith the Sea (+  Sa); A Star Is Born 
( +  Sa). 77: Semi-Tough. (MB)

KUP-FILM -  Kup-film en (the big caper 
film ) udnævnes til selvstæ ndig genre i 
Stuart M. Kaminskys bog »American 
Film Genres« (74): »The big caper film  
is a sub-genre of the adventure-process 
film , the film  in which any small group 
of individuals o f diverse ab ility  (often 
social outcasts), comes together to 
confront a massive establishment, be it 
prison, army, or secret installation«. 
Genren bryder igennem i am. film  med 
Hustons »The Asphalt Jungle« (50). V ig 
tigste film:
70: There Was a Crooked Man/Slangen -  
Joseph L. Mankiewicz. 72: The Anderson 
Tapes/Anderson klanen -  Sidney - *  LU
MET. 72: $ (Dollars)/Skudsikkert do lla r
kup -  Richard - *  BROOKS; The Hot 
Rock/Fire uheldige helte -  Peter Yates; 
The Getaway -  Sam - *  PECKINPAH. 73: 
Charley Varrick/M enneskejagt på liv 
og død -  Don ->  SIEGEL; Papilion -  
Franklin - *  SCHAFFNER; Steelyard 
Blues/Fræk som fanden -  Alan Myerson; 
Inside Job/Guldtransporten -  Robert 
M ichael Lewis; The S ting / - *  SIDSTE 
STIK -  George Roy HILL. 74: Bank 
Shot -  Gower Champion; Thunderbolt 
and Lightfoo t/Thunderbo lt -  Michael 
C im ino; The Taking o f Pelham One Two 
Three/Togkapring -  Joseph - *  SAR
GENT; Rosebud/Operation Rosebud -  
O tto Preminger. 75: Dog Day A fternoon/ 
En ->  SKÆ V EFTERMIDDAG* -  Sidney 
- *  LUM ET; Lucky Lady/Tre smarte smug
lere på »Lucky Lady« -  Stanley Donen.

(PS)

K V IN D E L IG E  IN S TR U K TØ R E R  -  H o lly 
woods særstilling i den vestlige verden 
som nærmest o ff lim its fo r kvindelige 
instruktører (med Dorothy Arzner og Ida 
Lupino som de klassiske undtagelser), 
ændres så småt i 70’erne. Elaine - *  MAY

har på afgørende vis etableret sig, og 
udvider man begrebet Hollywood til at 
omfatte amerikanske film , har en række 
navne med trad itioner tilbage fra Ruth 
Orkin og Shirley Clarke meldt sig. Sa
rah Kernochan iscenesatte sammen med 
Howard Smith »Marjoe« (1971), Joan 
M icklin-** S ILV E R s-* HESTER STREET* 
(1975) har netop haft premiere, Jane - *  
FONDA var medinstruktør på »F.T.A.«
(1972) .

I den kvindesags-rettede gruppe har 
vel først og fremmest navne som Karen 
Arthur og Sylvia Spring (født i Canada) 
g jo rt sig bemærket med hhv. »Legacy« 
(1975) og »Madeleine Is . . .«  (197?) samt 
Amalie Rothchild med kortfilm , bl. a. 
»Who W ho? May W ilson« (1970), og på 
den internationale po litiske scene har 
man oplevet Susan - *  SONTAG, der 
foruden sine svenske forsøg har skabt 
»Promised Lands« (1975), og fo tog ra f/ 
instruktøren C laudia W eil, der sammen 
med Shirley MacLaine skabte »The 
O ther Half of the Sky« (1975).

L id t afsides står den Roger Corman- 
protegerede Stephanie Rothman, der 
med »Student Nurses« (1970), »Group 
Marriage« (1972) og »Knuckleman«
(1973) har behandlet seksualmoralske
problem er seriøst, men som alligevel 
normalt klassificeres blandt soft-core- 
instruktørerne. I - *  PORNOFILM-genren 
finder man den kvinderettede »Angel 
Number 9« (1974) af Roberta Findlay, og 
den stik modsat rettede »Deadly Wea- 
pons«/»Djævelske bryster« (1974) af Do
ris Wishman der også lægger ta lent til 
titelfæ nom enerne. (PM)

KØDETS LYST (Carnal Knowledge) -  
USA. P-start: 14.9. 70/© 1971/Prem: juni 
71. P-se!skab: Icarus/Avco Embassy. P/l: 
M ike—* NICHOLS. Manus: J u le s -*  FEIF- 
FER. Foto: Giuseppe Rotunno (Techni- 
color, Panavision). Klip: S a m -*0 ’STEEN. 
P-tegn: Richard SYLBERT. Medv: 
Jack -> N ICHOLSON (Jonathan), A rt - *  
GARFUNKEL (Sandy), Candice - *  BER
GEN (Susan), - *  ANN-MARGRET (Bob- 
bie), Rita Moreno (Louise). 97 min. Litt: 
Kos. 120.

1940'erne. To college-kam m erater, 
den smarte, kyniske Jonathan og den 
vege, naive Sandy diskuterer piger, som 
de ikke kender så meget til i praksis. 
Sandy begynder at gå ud med Susan, 
men nærmer sig kun langsomt den e fte r
tragtede forførelse. Undervejs holder 
han vennen orien teret om frem skridtene. 
Bag Sandys ryg kontakter Jonathan 
Susan og forfø rer hende. Derefter lyk
kes det omsider også for Sandy at 
komme i seng med hende. De tre går ud 
sammen, men omsider bryder Susan 
med Jonathan og tager på tu r med San
dy. 1960’erne. Sandy og Susan er gift, 
ikke ubetinget lykkeligt. Jonathan møder 
den sensuelle Bobbie. I begyndelsen

Scene fra »Kødets lyst«.
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går deres forho ld godt, men efterhånden 
bliver det mere og mere pinagtigt. Hun 
forsøger selvmord og de skilles. 1970’- 
erne-. Sandy har fået sig en purung 
blom sterpige. Jonathan frekventerer en 
professionel dame, som efte r deres af
ta lte ritua ler hjæ lper ham med de vok
sende potens-vanskeligheder.

»Carnal Knowledge«, baseret på et 
originalm anuskript af Jules Feiffer, var 
først og frem m est en besk studie i The 
American Way of Love. I form af et 
kammerspil fo r fire personer skildres 
den amerikanske mandschauvinist i en 
seksuel udviklingshistorie uden udvik
ling. Mændene bliver ældre, men kom
mer aldrig til skels år og alder. Filmen 
foreviser den amerikanske mand, der 
aldrig b liver rig tig voksen og aldrig 
b liver i stand til at etablere et menings
fu ld t forho ld til kvinderne, som b lo t be
nyttes til at dementere den fortræ ngte 
homoseksualitet. Mike N ichols forta lte  
med vanlig stilis tisk virtuositet, med 
lange nærgående faste indstillinger der 
demaskerede og udleverede personer
ne. (PS)

C loris  Leachman.

KØRENDE COWBOY - *  JUNIOR BON
NER -  KØRENDE COWBOY

LANDERS, Hal -  Producer. De nævnte 
t it le r produceret sammen med Bobby 
Roberts. Film:
69: Lion’s Love (S); The Gypsy Moths/ 
Luftens vovehalse =  Frie fugle (TV-ti- 
tel). 70: Monte W alsh/Vestens hårde 
drenge. 72: The Hot Rock/4 uheldige 
helte. 74: Bank Shot; Death W ish/En 
mand ser rødt. (LØ)

LAST DETAIL, The -> HÅRDE STRAF, 
Den

LAST PICTURE SHOW, The SIDSTE 
FORESTILLING

LATHROP, Philip H. (ca. 1912) -  Foto
graf. Kom til Hollywood i 34 som assi
stent fo r Joseph Valentine og senere for 
Russell Metty. Fra 57 cheffo togra f med 
»The Monster of Piedras Blancas«. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
68: Finian’s Rainbow/Regnbuedalen. 69: 
The lllustrated Man/Den illustrerede 
mand; The Gypsy Moths/Luftens vove
halse =  Frie fug le (TV -tite l); They 
Shoot Horses, Don’t T h e y ? /J a m e n , m an 
skyder da heste? 70: The Traveling 
Executioner; The Hawaiians/Hawaii 
brænder (Co-F). 71: W ild Rovers/Da 
Frank og Ross red ud; Rabbit Run; T h e  
All-Am erican Boy (uds. 73); Every L ittle  
Crook and Nanny. 72: Portnoy’s Com- 
plaint/A lexanders stående problem ; Lol-

ly Madonna XXX. 73: The Thief Who 
Came to Dinner/Charmetyven; Mame. 
74: Together Brothers; Earthquake/Jord- 
skælv; A irport 1975/Airport 75. 75: The 
Black B ird /M ysteriet om ridderfa lken; 
The Prisoner o f Second Avenue/Lille 
mand i knibe; Hard T im es/S treetfighter; 
The K ille r Elite. 76: Shadow of the Hawk 
(Co-F). (MB)

LAUGHLIN, Tom (ca. 1931) -  Instruktør. 
Fulde navn: Thomas R. Laughlin. Pseu
donymer: T. C. Frank, Donald Hender- 
son, E. James Lloyd, Frank Christina. 
Studerede i Italien hos Dr. Maria Monte- 
sorri og ledede i fle re år en M ontesorri- 
skole i Santa Monica. A rbejdede sig til 
Hollywood, sm åroller i TV, bl. a. i en 
»Playhouse 90«-film, hvor Joshua Logan 
opdagede ham til en rolle i »South 
Pacific«. Dannede 1960 s.m. hustruen 
Delores Taylor (set i »Born Losers« og 
»Billy Jack«) produktionsselskabet T. C. 
Frank Productions (opkaldt e fte r deres 
to børn). Gennembrud som skuespiller, 
producent, fo rfa tte r og instruktør med 
»Born Losers« og især »Billy Jack«, i 
hvilke han personificerede halvindiane
ren B illy Jack, en hårdhændet, men ret
færdig forkæ m per fo r samfundets »duer«, 
fredselskende progressiv ungdom, når 
de trues af de reaktionære, vo ldsfasci
stiske »høge«. Skikkelsen -  og budska
bet -  videreføres (forenklet, men popu
lært) i »The Trial o f B illy Jack« og 
»Billy Jack Goes to Washington«, en 
up-to-date-føring af Capras »Mr. Smith 
kommer til Washington«, begge produ
ceret af hans i 1971 dannede »Billy 
Jack Productions«. Frank Laughlin, der 
er cred ite re t fo r iscenesættelsen af »The 
Trial of B illy Jack« og »The Master 
Gunfighter« er identisk med ægtepar
rets søn Francis Robert Laughlin født 
ca. 1956. Ligeledes m edvirker datteren

Jack Lemmon.

Teresa (f. ca. 1959) i fle re af filmene. 
De ta lrige  pseudonymer gør nedenstå
ende film ografi problematisk. Litt: Take 
One, sept. 1973; Newsweek, 10. maj 1976. 
Film:
56: Tea and Sympathy/Te og sympati 
(S). 57: The Delinquents (S). 58: Lafa- 
yette Escadrille (S); Senior Prom (S); 
South Pacific (S). 59: G idget/G idge t 17 
år (S); Battie of the Coral Sea/Slaget i 
Koralhavet (S). 60: Tall Story/June e l
sker høje mænd (S); The Proper Time 
( +  S +  M 4- P); L ik e  F a th e r L ik e  S on . 
63: The Slime People (S). 65: The 
Young Sinner ( +  S +  M +  P). 67: Born
Losers/Bom  Losers -  Pedairidderne ( +  
S +  M). 72: B illy  Jack (+  S +  M). 74: 
The Trial of B illy Jack (S +  M +  P). 
75: The Master Gunfighter (S +  P); 
Train Ride to Hollywood (P). 77: Billy

Jack Goes to W ashington (S +  M +  P).
(PH)

LEACHMAN, Cloris (30.4. 1930) -  Skue
spillerinde. Miss Chicago 1946, i finalen 
i Miss Am erica-konkurrencen. G ik på 
-v  ACTORS’ STUDIO, optrådte på 
Broadway og i TV-dram atik, i beg. af 
50’erne. TV-serier: »Lassie«, »A Brand 
New Life«, »The Migrants«, »Phyllis«. 
- *  OSCAR for - *  SIDSTE FORESTIL
LING. Litt: Interview feb. 1972. Film:
55: Kiss me Deadly/Kys mig til døde. 
56: The Rack. 62: The Chapman Report/ 
Chapman-reporten. 69: Butch Cassidy 
and the Sundance K id/Butch Cassidy 
and the Kid. 70: Lovers and Other 
S trangers/Æ gteskab og sådan noget; 
The People Next Door; W USA. 71: The 
Steagle; The Last Picture Show/Sidste 
forestilling. 73: Charley and the Angel; 
D illinger/D illinger -  Gangsternes gang
ster; Happy M other's Day -  Love, G eor
ge; Haunts o f the Very Rich (TV). 74: 
Daisy M iller; Young Frankenstein/ 
FRANKENSTEIN JUNIOR. 75: Crazy 
Mama; Someone I Touched (TV). (PH)

LEIBMAN, Ron (11.10. 1937) -  Skuespil
ler. Født i New York. G ik p å ->  ACTORS' 
STUDIO. Debut i »A View from the B rid 
ge«, ro ller i »Cop Out«, »Room Service«. 
Har sp ille t på TV. Gennembrud i 
SLAGTEHUS 5. Film:
70: W here’s Poppa?/Hvor er farmand?. 
72: The Hot Rock/4 uheldige helte; 
S laughterhouse-Five/S lagtehus 5. 73: 
Your Three Minutes Are Up. 74: The 
Super Cops/Superstrømerne. 76: Won 
Ton, Ton, the Dog That Saved H o lly 
wood. (LØ)

LEMMON, Jack (8.2. 1925) -  Skuespiller. 
Født i Boston. F ilm debut i 1954. Har s i
den 67 med ujævne mellemrum fungeret 
som producent via det af ham selv op
rettede selskab Jalem. Film (siden F il
mens HHH, IV):
69: The April Fools/M in kone forstår mig 
ikke (+  P). 70: The O ut-of-Towners/ 
S ikke ’n nat (+  P). 71: K otch /K o tch -  en 
helvedes go ’ bedstefar (I). 72: AVAN- 
T l; The W ar Between Men and W om en/ 
Krigen mellem mand og kvinde. 73: Save 
the T iger/M anden i m idten; W ednesday/ 
Onsdag (TV-kortfilm  prod. a f-*- AFI). 74: 
The Front Page/Ryd forsiden. 75: The 
Prisoner of Second Avenue/L ille mand i 
knibe; The Gentleman Tramp (Dok.-film  
om Chaplin -  Sp.). 76: The Enterta iner/ 
- *  TRIBUNEHELTEN* (opr. prod. fo r am. 
TV); Alex &  the Gypsy. 77: A irport 1977.

(PC)

LENNY (Lenny) -  USA. P-start: 17.1. 74/ 
©  1974/Prem: nov. 1974. P-selskab: Uni
ted Artists. P: Marvin W orth. I: Bob -> 
FOSSE. Manus: Julian Barrv. Efter skue
spil. Foto: Bruce ->  SURTEES. Klip: Alan 
Heim. Musik-arr: Ralph-*- BURNS. Medv: 
Dustin HOFFMAN (Lenny Bruce), Va
lerie PERRINE (H ot Honey Hariow). 
111 min. Litt: Kos. 127.

Filmen om entertaineren Lenny Bruce 
(1925-1966) er strukturere t som en v id 
n e - fo r tæ llin g ,  h v o r L e n n ys  m o r, k o n e  og 
manager fortæ lle r om hans liv, der vises 
i flash-backs, fra  hans karrieres begyn
d e ls e , hans æ g te s k a b  m ed stripperen 
H o n e y , hans g e n n e m b ru d  som natklub
entertainer, retsforfølgelserne p.g.a. ob
skøn tale og narkotikabesiddelse, til 
hans undergang og død.
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Bob Fosses film  holdt sig prisvær
d ig t fri af kunstner-heroisering og gav 
et skarpt kritisk portræ t både af kunst
neren Lenny Bruce og det samfund hans 
satire var re tte t imod. Bruce frem 
stod som en original kunstner og mo
ralist, der endte i monoman selvoptaget
hed og desperation. H istorien om Lenny 
Bruce’ karriere rummer tilsyneladende 
sto f til en beretning om en moderne 
ytringsfrihedens martyr, en lide lsesh i
storie om kunstneren som knuses af det 
b igo tte  samfund, som han vover at fo r
tæ lle den usminkede sandhed. Og der 
er lagt op til en film , der kunne handle 
om den kompromisløse, ubestikke lig t 
ærlige kunstners kamp fo r sandhed og 
æ rlighed. Men ikke bare styrede Fosses 
film  he ld ig t fri af martyrium-aspektet, 
den vendte sig endog afslørende mod sin 
hovedperson og blev en fabel om kunst
neren som en falsk frelserskikkelse, der 
b liver o ffer fo r sin egen og tidens fo r
virring. Dustin Hoffman og Valerie Per- 
rine skabte et par overbevisende sk ik
kelser. Fosse forta lte  i en strengt be
hersket stil (sort-hvid og ingen musik) 
med en stringent montage som styrende 
s tilis tisk  princip. (PS)

LENZ, Kay (1954) -  Skuespillerinde. 
Debuterede 8 år gammel i TV i Al Jarvis’ 
shows »Hollywood on Television«, der 
blev produceret af faderen Ted Lenz.
I 60'erne fik  hun ro ller i serierne »Iron- 
side« og »The Monroes« og blev op
daget af C lin t ->  EASTWOOD i T V -fil- 
men »The W eekend Nun«. Film:
73: Breezy/Hun hed Breezy. 75: W hite 
Line Fever/Brølende kæmper. 76: The 
Great Scout &. Cathouse Thursday/Ve- 
stens glade do llargrin. (MB)

LITTLE BIG MAN GOD DAG AT DO, 
En

LITTLE, Cleavon (1.1.1939) -  Skuespiller, 
Startede på tea ter i 1967 og har været 
med i bl. a. »MacBird« (67), »Someone’s 
Corning Hungry« (69), »Purlie« (69). Gen
nembrud i filmen »Vanishing Point« (->- 
NEGERE i amerikansk film ). Film:
68: W hat’s So Bad About Feeling 
G ood?/H er går det godt. 69: John &  
Mary. 70: Cotton Comes To Harlem/Da 
bomuld kom til Harlem. 71: Vanishing 
Point/Speed. 74: Blazing Saddles/She- 
riffen skyder på det hele. 75: The Day 
the Earth Moved (TV); Greased Light- 
ning. (CH)

LOCATIONS er den tekniske betegnel
se fo r de optagelsessteder, der ligger 
udenfor et film stud ios SCENE eller 
-► BACKLOT. Det er nu engang b illige 
re at fly tte  et he lt film hold til New York, 
end det ville  være at bygge byen op i 
-► DEKORATION. Location-optagelser 
er derfo r i første række penge-bespa- 
rende.

Men mange af Hollywoods yngre in
struktører vælger også at arbejde på 
location fo r at s lippe fo r det teaterpræg,
som dekorationerne ofte giver. Med
meget få undtagelser er alle eksteriører 
på 70’ernes amerikanske film  lavet på 
location, mens interiørerne fo r det me
ste stadigvæ k laves i ATELIER. (IL)

LOFTIN, William Carey (ca. 1915)-S tunt 
coordinator. Begyndte som attenårig at 
deltage i forske llige motorcykelshows 
i sin hjem stat M ississippi og kom som

medlem af »The Globe of Death« til 
Californ ien i 1935 og fik året e fter an
sættelse som stuntman hos Universal. I 
40’erne var han fast dubleant fo r Abbott 
i A bbott &. Coste llo-farcerne. Han fik sin 
første større opgave med b iler i Anthony 
Manns »Side Street« i 1949, men arbej
dede i øvrigt anonymt som tilre tte læ g
ger af og chauffør i b iljag te r frem til 
1968 og »Bullitt«. Inden havde han bl. a. 
arrangeret bilsammenstødene i »Hopla 
vi lever« og arbejdet på »Red Line 
7000« og »Grand Prix«. A f øvrige film 
i 60’erne kan nævnes »Viva las Vegas«, 
»Hatari« og »The Silencers«. Loftin 
kører nu ikke mere, men arbejder som 
leder af en motorskole for stunt-chauf
fører. Litt: Sunset Boulevard nr. 15. Film: 
68: The W recking Crew/M att Helm og 
de hårde drenge; Bullitt. 69: The Love 
Bug/H erb ie ’s eventyr. 70: Patton/ -> 
PATTON: PANSERGENERALEN (+  S). 
71: Duel/ -*■ DUELLEN; Vanishing Point/ 
Speed. 72: Fear Is The Key/Frygten er 
mit våben; The Hot Roclc/4 uheldige 
helte; The Getaway/Getaway -  v ild flugt. 
73: Magnum Force/D irty Harry går amok. 
74: The Sugarland Express; The Front 
Page/Ryd forsiden (+  2nd-unit); The 
Taking of Pelham 1-2-3/Togkapring. 75: 
Framed/En spille rs hævn; W hite Line 
Fever/Brølende kæmper; Part 2 W alking 
Tall. 76: Special Delivery. (MB)

LOHMAN, Paul N. -  Fotograf. Film:
71: Fillmore (Co-F). 73: Extreme Close- 
Up; C o ffy /C o ffy  -  den nådeløse hævner; 
74: C aliforn ia  Split. 75: NASHVILLE*. 
76: Silent Movie; Buffalo Bill and The 
Indians, Or S itting B ull’s H istory Lesson/ 
Buffalo Bill og indianerne. 77: An Enemy 
of the People. (CH)

LOMBARDO, Louis J. (ca. 1933) -  K lip 
per. Data om Lombardos tid lige re  arbe j
de har ikke kunnet spores, men i 57 
indledte han øjensynlig sit senere sam
arbejde med Robert -> ALTMAN som 
kameramand på »The James Dean S to
ry«. På TV har han klippet »The Bob 
Hope Vietnam Christmas Show« i 66 og 
spille film en »The Name of the Game Is 
K ill« i 68. I 1975 debuterede han som 
instruktør og har nu indledt et producer
samarbejde med George ->• SEGAL. 
Film:
69: The W ild Bunch/Den vilde bande. 
70: The Ballad of Cable Hogue/ -> 
CABLE HOGUE -  PRÆRIENS TØR
STIGE MAND; Brewster McCIoud/Fug- 
lemanden (+  2nd-unit). 71: McCabe &. 
Mrs. M ille r /-> VESTENS SYNDIGE PAR 
-  McCABE &. MRS. MILLER ( +  2nd- 
unit). 73: The Long G oodbye/Det lange 
farvel. 74: Thieves Like Us/ -*■ TYVE 
SOM OS; Californ ia  Split. 75: Russian 
Roulette/Lejem order jages (I); The 
Black B ird /M ysterie t om ridderfalken 
(+  P). (MB)

LOVE STORY (Love Story) -  USA. P- 
start: 18.11. 69/© 1970/Prem: 1970. P- 
selskab: P a ra m o u n t/L o v e  S to ry  C o m p a -
ny. P: Howard G. Minsky. I: Arthur -*  
HILLER. Manus: Erich Segal. Foto: Ri
chard ->  K R A T IN A  (M ovielab). Klip: Ro
bert C. Jones. Medv: Ryan — O ’NEAL 
(O liver), A li -*■ MacGRAW  (Jenny). 100 
min.

Rigmandssønnen O liver, der studerer 
ju ra  på Harvard, fore lsker sig i den kvik
ke musikstuderende Jenny, der kommer 
fra en italiensk im m igrantfam ilie. O livers

foræ ldre bryder sig im idlertid ikke om 
Jenny. O liver bryder med dem og g ifte r 
sig med Jenny, der arbejder som læ rer
inde så han kan fuldføre sine studier 
uden støtte fra faderen. Han tager en 
fin eksamen, får en god stilling . Men 
så viser det sig at Jenny er uhelbredelig 
syg. Hun dør af leukæmi som 25-årig. 
Far og søn genforenes.

Erich Segal, der havde været m edfor
fa tte r på »The Yellow Submarine«, skrev 
»Love Story« som filmmanus, men man 
besluttede at teste historien først som 
roman. Bogen blev en bestseller og 
beredte vejen fo r filmens gigantiske 
kom m ercielle succes. Arthur H illers 
film  var helt igennem m iddelm ådigt 
kitsch, men blandingen af skæbneramt 
kærlighed og sukkerovertrukket ung
domsoprør tog publikum med storm og 
fik  m illioner til at hulke i biograferne. 
Francis Lais melodi blev en international 
landeplage (—»■ MUSIK). Filmens dyb
sindigste aforisme, »Love means not 
ever having to say you’re sorry«, var 
70 ernes tåbeligste film replik, h idtil. Ro
m anblads-litteraturen fik  i denne film  et 
pseudo-in te llektue lt monument, som sne
d ig t spillede på alle de meste udhulede 
klicheer om frisyn og fordomme og som 
bekræ ftede de mest facile  samfunds
normer. (PS)

LOVELACE, Linda (ca. 1951) -  Skue
spillerinde. Pornostjerne, der dannede 
skole fo r 70’ernes —► PORNOFILM med 
sin demonstration af mundens (og hal
sens) betydning for sexuallegen i »Deep 
Throat« (72). Har udgivet to best-sellers 
om sit korte, men begivenhedsrige liv og 
levned: »Inside Linda Lovelace« og »The 
Intimate Diary of Linda Lovelace«. Film: 
72: Deep Throat/Langt ned i halsen. 74: 
Deep Throat -  Part II. 75: Lovelace 
Meets Miss Jones; Linda Lovelace for 
President. (CH)

LOVING -  PÅ KANT MED KÆRLIG
HEDEN (Loving) -  USA. P-start: 16.12. 
68/©  1969/Prem: marts 70. P-selskab: 
Brooks Ltd. P: Don Devlin, Stanley Neu- 
feld. I: Irvin — KERSHNER. Manus: Don 
Devlin e fter roman af J. M. Ryan. Foto: 
Gordon W ILLIS  (DeLuxe). Klip: Ro
bert Lawrence. Medv: George —*■ SE
GAL (Brooks W ilson), Eva Marie Saint 
(Selma W ilson), Sterling Hayden (Le- 
pridon), Keenan Wynn (Edward). 89 min. 
Litt: Kos. 97.

Den 35-årige reklametegner Brooks 
W ilson roder rundt med sit liv og kan 
ikke finde ud af noget som helst, og alt 
han rører ved bliver forkert. Han er g ift, 
har børn, en de jlig  kone, et økonomisk 
tå le lig t job, men han styrter afsted til 
elskerinde og bagefter til whiskyglas
sets korte dulmen, og endelig, under et 
s tort selskab, roder han sig ind i en 
erotisk affære med en nabokone, alt 
imens gæsterne, til moro fo r dem, til 
græmmelse fo r hustruen, fø lger parrets 
b e ru s e d e  tu m le n  ru n d t v ia  e t  in te rn t  T V .
Det endelige opgør finder sted i sneen 
udenfor, hvor en bukseløs Brooks W il
son prøver at gøre afbigt.

Irvin Kershners tragikom edie er ikke 
kun realistisk komedie, men også g ri
bende og nærværende drama. Manu
skrip te t er stramt komponeret, instruk
tionen diskret pointerende, og sp ille t 
fremragende, især af George Segal, der 
holder figuren fri af det ynkelige, men
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også af Eva Marie Saint, der med finhed 
redegør fo r hustruens kvaler. Filmen 
»falder på plads« i Kershners produk
tion med outsideren som det foretrukne 
tema, men der er på sin vis tale om en 
udvidelse af tem atikken i forho ld  til den 
gale d ig ter i »A Fine Madness« og den 
livskloge plattenslager i »The Flim Flam 
Man«. Mange vil mene, at »Loving« er 
Kershners bedste og modneste (og mest 
desperate) film . (PC)

LUC A S, G eorge (1944) -  Instruktør. Ek
samen fra  film skolen på University of 
Southern Californ ia  i 66 og bagefter 
lærer i fotografering. Lavede med en 
studiegruppe sc ience-fiction-kortfilm en 
»THX 1138 4-EB« og en featurette om 
»McKennas Guld« (67) og vandt med 
disse på National S tudent F ilm festival 
et stipendium til at fø lqe film oroduktio- 
nen hos -> WARNER. Her tra f han Fran
cis Ford -y  COPPOLA og blev hans 
assistent på »Finian’s Rainbow« (»Regn
buedalen«, 68) og fu lg te  ham året e fter 
på »The Rain People« (»Flygtig som 
regnen«), som han lavede en 40 min. 
dok-film  om. Derefter udvidede han sit 
manus til »THX 1138«, der blev produ
ceret fo r Coppolas selskab American 
Zoetrope, som Lucas nu er v icepræ si
dent for. I 70 var Lucas også en af de 
mange fo tografer på Rolling Stones- 
filmen »Gimme Shelter«. Profekt: »The 
Radioland Murders«. Litt: Action, jan.- 
feb. 74; Film Quarterly, forår 74. Film: 
70: THX 1138 ( +  Kl +  M). 73: American 
G ra ffiti/ -y  SIDSTE NAT MED KLIKEN 
(+  Co-M). 76: Star Wars ( +  M). (MB)

LUM ET, Sidney (25.6. 1924) -  Instruktør.
I dokumentarfilmen »King: A Filmed Re
cord . . . Montgomery to Memphis« har 
Lumet -  sammen med Joseph L. Man- 
kiewicz -  film e t de forbindende sekven
ser. Projekt: »Equus« efter Peter Shaffer. 
Litt: Films and Filming, nr. 8, maj 1975. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: The Appointment. 70: The Last of 
the M obile Hot-Shots; K ing: A Filmed 
Record . . . Montgomery to Memphis. 
71: The Anderson Tapes/Anderson-kla- 
nen. 72: C h ild ’s Play. 73: The O ffence/ 
Forhøret; Serpico. 74: Lovin’ Molly; Mur- 
der On the O rient Express/Mordet i 
Orientekspressen. 75: Dog Dav A fter- 
noon/En -> SKÆ V EFTERMIDDAG*. 76: 
They Shall Not Pass; Network. (PH)

LYD er gro ft sagt filmkunstens artistiske 
stedbarn. Man fa lder jæ vnlig t i svime 
over en fotografs billeder, en klippers 
montage og en art directors -y  DEKORA
TIONER. Men lyden har måske endda 
nået en endnu højere grad af sofistike- 
ring i tidernes løb, end billede, montage 
og dekorationer har, skønt kun fag fo lk 
bemærker det. Lyden til en amerikansk 
film  er mange menneskers arbejde: en 
e ller flere recordist'er, en række boom’- 
ere og en række second-unit-lydfo lk 
tager sig af lyden under optagelserne; til 
synkronisering og pålægning er der spe
c ie lle  sound editors; til m usikoptagel
ser og eftersynkronisering er der spe
c ie lle  record is t’er; og endelig er der en 
mixer og adskillige assistenter, når fæ r
diglyden skal mixes. I Danmark v ille den 
samme mængde arbejde blive udført af 
to -tre  mand.

Skønt den enkelte lydmands orig ina
lite t og professionelle kunnen selvfø lge
lig er altafgørende, betyder det også

meget, om instruktøren læ gger særlig 
vægt på s it lydbillede, e ller om det bare 
er noget der skal fungere. Blandt mange 
andre navne i de senere års amerikan
ske film  kan man måske fremhæve in
struktører som Norman —y JEW ISON og 
Robert -y  ALTMAN. Disse to har s tille t 
høje krav til lydarbejdet i deres film , og 
film  som »I nattens hede« og »Det lange 
farvel« er bemærkelsesværdige fo r de
res præcise, orig inale og farverige na
tura listiske lydsider. (IL)

MacGRAW, Ali (1.4. 1939) -  Skuespille r
inde. Assistent fo r m odefotografen M el
vin Sokolsky og le jlighedsvis model. 
Efter gennembrudsfilmen »Goodbye C o
lumbus -  Rend mig i ambitionerne« ud
ta lte hun: »Så De Katharine Ross i 
»Hellfighters«? Stakkels pige, jeg ville  
hellere lave ingenting end sådan en 
film !«, hvorefter hun spillede hovedrol
len i -y  LOVE STORY. Samme år g ift 
med Paramount-direktøren Robert 
EVANS, der allerede havde udset hende 
til rollen som Daisy i »Den store Gats
by«, da hun under optagelserne til »Get- 
away -  vild flugt« involverede sig intim t 
med Steve —y McQUEEN og dermed 
satte en foreløb ig stopper fo r s it produ
cent-æ gteskab og sin karriere. Film:
68: A Lovely Way to Die/Den hårde ker
ne. 69: Goodbye Colum bus/Goodbye 
Columbus -  rend mig i ambitionerne. 
70: Love Story. 72: The Getaway/Get- 
away -  vild flugt. (PH)

McCABE & MRS. MILLER VESTENS 
SYNDIGE PAR -  McCABE & MRS. 
MILLER

McQUEEN, Steve (24.3. 1930) -  Skue
spiller. Debut 56 i »Somebody Up There 
Likes Me« (Kampen mod fortiden =  Lige 
på og knaldhårdt). Eget produktions
selskab »Solar Prod.« fra  61. Film (siden 
Filmens HHH, IV):
68: Bullitt. 69: The Reivers/De tre fra 
M ississippi. 71: Le Mans; On Any Sun- 
day/M oto-Cross -  hver søndag. 72: Ju
nior B o n n e r /^  JUNIOR B O N N E R -K Ø 
RENDE CO W BOY; The Getaway/Get- 
away -  vild flugt. 73: Papilion. 74: The 
Towering in ferno/D et tårnhøje helvede. 
77: An Enemy of the People. (MB)

MACDONALD, Ross (1915) -  Am. fo rfa t
ter. R igtige navn: Kenneth M illar, under 
hvilket han i 1944 udsendte sin første 
roman, »The Dark Tunnel«. I 1949 (under 
navnet John Ross Macdonald, senere 
ændret til Ross Macdonald, fo r at und
gå forveksling med John D. MacDonald) 
begyndte han på sin serie krim inalrom a
ner om privatdetektiven Lew Archer, der 
nu om fatter 20 romaner. Foreløbig er to 
af romanerne film atiseret, nemlig »The 
Moving Target« (1949), som Jack -y  
SM IGHT i 1966 instruerede under t i t 
len »Harper«, og »The Drowning Pool« 
(1951), som Stuart ’ -y  ROSENBERG i 
1975 instruerede under samme tite l. I 
begge film  spilles detektiven Lew A r
cher af Paul ->  NEW MAN, og i begge 
film  er detektiven navngivet Harper på 
Paul Newmans forlangende. Flere af 
Ross M acdonalds romaner er so lg t til 
film atisering under indtryk af den gen
vundne popu larite t som -y  KR IM IN A L
F IL M E N  nyder i halvfjerdserne, og det 
var en overgang tanken, at Sam —y 
PECKINPAH skulle have film atisere t ro
manen »The Chili« (1964). En film  som
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SKAKM AT er d irekte inspireret af 
M acdonalds forfatterskab, I 1975 pro
duceredes en (e fter sigende mislykket) 
TV-serie omkring detektiven Archer, der 
blev sp ille t af Brian Keith. (PC)

M AFIA-film  er en underafdeling af ->  
GANGSTERFILM. Den berygtede ameri
kanske forbryderorganisation (der også 
kendes som »The Syndicate«, »The Out- 
fit«, »The O ffice« og »The Arm«) har, 
specie lt siden The GODFATHER, 
været genstand for producenters kom
m ercielle opmærksomhed, nogle gange 
komisk som i »Lovens lange fingre«, 
andre gange med grov understregning 
af temaets volde lige karakter (f. eks. 
»The Stone Killer«), O fte har mafia-folk 
op trådt som bipersoner i film , der i øv
rig t ikke dre je r sig om forbryderbevæ 
gelsen (f. eks. i Jack —* LEMMON/John 
G. ->  AVILDSEN-film en »Manden i m id
ten«, e ller i Ralph -> BAKSHIs »Stærk 
tobak« ( ^  A N IM ATIO N ). V ig tigste film : 
71: The Last Run/Hans sidste job  -  Ri
chard -> FLEISCHER. 72: Across 110th 
Street/Bag 110, gade -  Barry Shear; 
The ->  GODFATHER -  Francis Ford 
-> COPPOLA; The M echanic/M echanic
-  menneskejægeren -  Michael W inner; 
Prime Cut/Hakkedrenge -  M ichael -> 
RITCHIE; The Gang That C ouldn ’t Shoot 
S tra ight/H ellere ramme ved siden af ...
-  James GOLDSTONE. 73: Charlie
Varrick/M enneskejagt på liv og død -  
Don SIEGEL; Cops and Robbers/Lo- 
vens lange fingre -  Aram — AVAKI AN;  
The Don is Dead/Don Angelo er død -  
Richard F leischer; Heavy Traffic/S tæ rk 
tobak -  Ralph Bakshi; Save the T iger/ 
Manden i midten -  John G. Avildsen; 
The Seven-Ups/Politiets hårde kerne -  
Philip D ’A N TO N I; The O utfit/O pgør i 
underverdenen -  John -*• FLYNN; The 
Stone K ille r -  M ichael W inner; Mean 
S tree ts /->  GADEN UDEN NÅDE* Mar
tin ->- SCORSESE; Honor Thy I the r/ 
Bandekrig -  Paul W endkos. 74: The 
G odfather Part ll/T he  GODFATHER
2. DEL -  Francis Ford Coppola; M cQ / 
McQ renser ud -  John Sturges; Mr. 
Majestyk -  Richard Fleischer; Busting/ 
Busting -  po litie ts farligste  job  -  Peter 
Hyams; Freebie and the Bean/Knust bil 
til frokost -  Richard Rush; Law and Dis- 
order -  Ivan ->  PASSER; The Super 
Cops/Superstrøm erne -  Gordon -> 
PARKS. (PC)

MAILER, Norman (31.1. 1923) -  Forfa t
ter, instruktør. Født i New Jersey. Be
rømt med debutromanen om S tillehavs
krigen, »The Naked and the Dead« (49), 
og står fo rtsa t centra lt p laceret i am. 
litteratur, nu mest aktiv som kontrover
siel tidsdebattør. »The Naked and the 
Dead« blev film e t af Raoul Walsh 1958 
(da.: »De nøgne og de døde«). Romanen 
»An American Dream« (65) er film e t af 
Robert G ist 1966 (da.: »Vi ses i helvede, 
Darling«), »The Deer Park« (55) er en 
skarp roman om HOLLYW OOD (ud
sendt som skuespil 1967). 1973 kom den 
store Marilyn M onroe-biografi, »Marilyn: 
A Biography«. Hans essay om »Le der- 
nier tango å Paris«, »A Transit to Nar
cissus«, hvori han hævdede, at »Bran- 
do ’s real cock up Schneider’s real va
gina would have brought the history of 
film  one huge march d o se r to the ulti- 
mate experience it has promised since 
its inception (which is to re-embody 
Iife )«, er trykt i den am. bogudgave af

manuskriptet, »Bernardo B erto lucc i’s 
Last Tango in Paris« (74). Fra slutningen 
af 60’erne begyndte han at optage eks
perim entalfilm , hvor han især arbejdede 
med improvisation. Tre af filmene har 
haft o ffen tlig  d istribu tion : »Wild 90« 
(68), »Beyond the Law« (68) og »Maid- 
stone« (71). Sidstnævnte blev udsendt 
som manus ledsaget af essay’et »A 
Course in Film-Making«, genoptrykt let 
ændret i »Existential Errands« (73). Han 
har desuden medvirket i Sandra Hoch- 
mans dokumentarfilm  »Year of the Wo- 
man« (73) og i Jonas Mekas’ »Diaries, 
Notes and Sketches« (70). (PS)

MANUSKRIPT er den ujævne størrelse, 
en film  laves på grundlag af.

Man ta le r om en film s »orig inalm ate
riale«. Det kan være et litteræ rt forlæg 
eller en til form ålet frem stille t historie. 
På grundlag af orig inalm ateria le t laver 
man en synopsis, altså en kortfa tte t ud
gave af historien. Det næste skrid t kan 
blive et treatment, en synopsis, der lige 
som angiver en slags grundholdning i 
manuskriptet. Denne kan ofte adskille 
sig betyde lig t fra den, der var at finde 
i det litteræ re forlæ g (dette gæ lder 
f. eks. en film  som ->• GØGEREDEN).

Næste fase er selve manuskriptet, der 
normalt er igennem en del om skrivnin
ger, før det kommer til at fore ligge i 
sin endelige version. Denne kaldes et 
»pre-production script«. Dialogen vil 
være anført i dette manuskript, ligeledes 
hver enkelt scenes forløb og dens ho ld
ning. Derimod er det kun sjæ ldent, at 
der er indfø jet angivelse af kameraposi
tioner. Hvis dette sker, har man det, 
man på dansk kalder en »drejebog«. 
Næppe mange andre instruktører end 
H itchcock arbejder efter et så fæ rd ig
syet manuskript i vore dage.

Den type manuskript, der af og til 
udkommer i bogform, e ller som de ame
rikanske film selskaber frem stille r til in
ternt brug, og som nøje svarer til den 
fæ rdige film , kaldes et »post-production 
script« e ller en »cutting continuity«. Der 
er ofte forb lø ffende store forskelle m el
lem et pre- og et post-production script.

Gode m anuskripter har altid været 
den store mangelvare i filmverdenen. 
Generelt har Hollywood kunnet præ ste
re mange gode m anuskrip tforfa ttere i 
tidernes løb -  og det kan man stad ig
væk -  men ofte må man alligevel be
undre en instruktørs evne til at få noget 
acceptabelt e ller ligefrem  godt ud af 
det manuskriptforlæg, han har arbejdet 
efter. (IL)

MARLOWE, Philip -  Privatdetektiv. H o
vedperson i syv romaner af Raymond -»■ 
CHANDLER samt i fle re film , hvor Mar- 
lowe er blevet portræ tteret af så vidt 
forske llige skuespillere som: Dick Po- 
well (i »Murder, My Sweet«), Humphrey 
Bogart (i »The Big Sleep«), George 
Montgomery (i »The Brasher Doub- 
loon« og »Lady in the Lake«), James
Garner (i »Marlowe«), E llio tt ->  GOULD 
(i »The Long Goodbye«) og Robert M it- 
chum (i -> F A R V E L , M IN  E L S K E D E *) . 
Chandler har i øvrigt selv engang leve
ret denne karakteristik af Philip Mar
lowe: «... a man ... who is not himself 
mean, who is neither tarnished nor 
afraid ... He is the hero, he is every- 
thing. He must be a com plete man and 
a common man and yet an unusual man.

He must be, to use a rather weathered 
phrase, a man of honor, by instinet, by 
inevitability, w ithout thought of it, and 
certainly w ithout saying it. He must be 
the best man in his world and a good 
enough man for any world«. (PC)

Fra oven og ned, venstre til højre: 
6 X Philip Marlowe: Dick Powell, 

Humphrey Bogart, Robert Montgomery, 
James Garner, Elliott Gould 

og Robert Mitchum.

MARS, Kenneth -  Skuespiller. B iogra
fiske data ikke fundet. Film:
67: The Producers/Hurra fo r H itler! e ller 
Hvad chefen gør er altid det rig tige =  
Forår fo r Hitler. 69: The A pril Fools/M in 
kone forstår mig ikke; Butch Cassidy 
and the Sundance K id/B utch Cassidy 
and The Kid; Viva Max/General Max ind- 
ta ’r Alamo. 71: Desperate Characters. 
72: W hat’s Up, Doc?/Du er toppen, pro
fessor. 74: The Parallax V ie w /->  SIDSTE 
VIDNE; Young Frankenstein/ —► FRAN- 
KENSTEIN JUNIOR. 75: Someone I 
Touched (TV); N ight Moves/ S K A K 
MAT. (PH)
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M.A.S.H. (M.A.S.H.) -  USA. P-start: 10.4. 
69/© 1969/Prem: jan 70. P-selskab: 20th 
Century-Fox/Aspen. P: Ingo Preminger. 
I: R o b e rt-*  ALTMAN. Manus: Ring Lard- 
ner Jr. Foto: Harold E. Stine (DeLuxe, 
Panavision). Klip: Danford B. Greene. 
Medv: Donald —* SUTHERLAND (Hawk- 
eye Pierce), E llio tt -*■ GOULD (Trapper 
John M clntyre), Sally - *  KELLERMAN 
(Hot Lips Page), Robert —► DUVALL 
(M ajor Frank Burns). 116 min.

Under Korea-krigen sendes Hawkeye 
og Trapper til et m ilitæ rhospital, hvor 
de hurtig t sætter lejren på den anden 
ende. Der opereres blodigt, og i fritiden 
forfø lger de uden blusel deres in ter
esser: vin, kvinder og obstruktion af en
hver autoritet.

»M.A.S.H.« er Robert Altmans gen
nembrudsfilm  (prisbelønnet i Cannes 70), 
en vild, blasfem isk og generelt respekt
løs farce, der retrospektivt set er A lt
mans første systematiske forsøg på at 
nedbryde de eksisterende Hollywood- 
genrer og deres normer. Manuskriptet 
er i sig selv v ittig t (omend måske også 
af og til fo r opportunistisk), men det er 
først og fremmest Altmans instruktion, 
der har skabt rammen om nogle over
dådigt v ittige  skuespilpræ stationer, præ
cist registrerede situationer, vanvittige, 
absurde og dog realistiske. (PC)

MASON, Marsha (3.3. 1942) -  Skuespil
lerinde. Født i St. Louis. Gik på W ebster 
College. O ff-Broadway debut med 
»Happy Birthday, Wanda June«. Broad- 
way-debut med »Cactus Flower« i beg. 
af 60’erne. Andet teaterarbejde: »The 
Deer Park« (67) og »It's Called Sugar 
Plum« (68). For TV: »Brewsie and W illie«, 
»Cyrano de Bergerac«og serien »Love of 
Life«. G ift med Neil - *  SIMON, og med 
i den efter en uges optagelse skrinlagte 
Mike N ichols-film  »Bogart S lept Here«, 
hvis Neil Simon-manus siden er omskre
vet (af Simon) til »Goodbye Giri«, hvori 
Marsha Mason skal spille hovedrollen. 
Film:
66: Hot Rod Hullabaloo. 68: Beyond The 
Law/Sheriffen i S ilvertown. 73: Cinde- 
rella L iberty/O rlov til midnat; Blume in 
L o v e /->  UD, SA’ MIN KONE. 77: Audrey 
Rose. (CH)

MATADOREN el. ... jeg køber Rådhus
pladsen (The King of Marvin Gardens) -  
USA. P-start: 1.12. 71/© 1972/Prem: okt. 
72. P-selskab: BBS Prods. P/l: Bob - *  
RAFELSON. Manus: Jacob Brackman, 
e fter story af Brackman og Rafelson. 
Foto: Laszlo - *  KOVACS (Eastmanco- 
lor). Klip: John F. Link. Medv: Jack - *  
N ICHOLSON (David Staebler), Bruce 
- *  DERN (Jason Staebler), Ellen -> 
BURSTYN (Sally), Julia Anne Robinson 
(Jessica). 104 min. Litt: Kos. 127.

David Staebler, der laver radio ta lk 
shows i Philadelphia, kommer til A tlan
tic  City, hvor hans storebror, Jason, vil 
have ham med på en hotelfidus; en ø 
ved Hawaii skal laves til feriested. Ja
son er involveret med en gangster, der 
har fået ham arresteret. Han løslades 
m id lertid ig t. Jason lever sammen med 
S a lly , d e r  h a r en sm u k  s te d d a tte r ,  J e s -
sica, som Jason viser stigende interesse
fo r .  G a n g s te re n  lo v e r a t f ra fa ld e  a n 
k la g e  m o d  Ja so n , h v is  han o p g iv e r  
hotel-planerne. Sally skyder Jason i ja 
lousi. David vender hjem til sine ta lk 
shows i Philadelphia.

Bob Rafelsons film  er e t kom pliceret, 
sært drømmeagtigt værk, der henter sine 
referencer fra  sp ille t »Matador« (deraf 
den gådefulde første danske tite l: 
». . . . Jeg køber Rådhuspladsen«). Det 
er en ejendommelig fabel om betragte
ren og fantasten, de to lige v irke lig 
hedsfjerne brødre. Filmen er gennem
syret af mystik og uvirkelighed og giver 
en fascinerende skildring af fire fortabte 
skæbners undergang med A tlan tic  Citys 
forfa ldne luksushoteller som kulisser. Et 
kammerspil -  suverænt udført af Jack 
Nicholson, Bruce Dern og Ellen Burstyn
-  om Den amerikanske Drøms opløsning.
En af tidens mest fantastiske, bizarre og 
personlige film , som man dårlig t fa tte r 
har kunnet laves indenfor det kommer
cie lle system. (PS)

MATTE EFFECT -+ FOTO-EFFEKTER

MATTHAU, Walter (1.10. 1920) -  Skue
spiller. Født som W alter Mattuschan- 
skayasky. Instruerede »Gangster Story« 
(60). 1970: Co-speaker på 21A times do
kumentarfilm om Martin Luther King, 
»King: A Filmed Record ... Montgomery 
to Memphis«. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
70: Cactus Flower/Kaktusblom sten. 71: 
A New Le af/ - *  I LYST OG DØD; Plaza 
Suite /Hotel Plaza nr. 719; K otch/Kotch
-  en helvedes go ’ bedstefar. 72: Pete ’n’
T illie /P ete r og Tillie. 73: Charley Varrick/  
M enneskejagt på liv og død; The Laugh- 
ing Policeman/Endestation mord. 74: 
Earthquake/Jordskæ lv; The Front Page/ 
Ryd forsiden; The Taking o f Pelham 1- 
2-3/Togkapring. 75: The Sunshine Boys; 
The Gentleman Tramp (Dok.-film  om 
Chaplin -  Sp.). 76: The Bad News Bears/ 
Op med humøret, drenge. 77: Casey’s 
Shadow. (MB)

MAY, Elaine (21.4. 1932) -  Instruktør. 
Også m anuskriptforfatter. Født i Phila
delphia. I midten af 50’erne fandt hun 
sammen med Mike - *  N ICHOLS i grup
pen The Compass Players. I 1960 lavede 
de revyen »An Evening W ith Mike Ni- 
chols and Elaine May«, der også blev 
sendt i TV. Samme år medvirkede hun 
i en anden TV-produktion »Fabulous 
Fifties«. I 1961 skrev hun skuespille t »A 
Matter of Position«, som Mike Nichols 
instruerede. Hun har senere skrevet en
akteren »Adaptation«, med premiere 
1969 i egen iscenesættelse, opført her
hjemme under titlen »Tilpasning«. Andre 
iscenesæ ttelser er »The Third Ear« (64) 
og »Next« (69). Om Elaine Mays seneste 
film , den ikke-udsendte og ikke-fæ rdig- 
gjorte, »Mikey and Nicky«, verserer for 
ø jeb likket en retssag mellem produk
tionsselskabet Param ountog Elaine May. 
Det synes at være retten til »final cut«, 
striden dre jer sig om samt store budget
overskridelser. Litt: Millim eter, okt. 1975. 
Film:
67: Enter Laughing (S); Luv/Prøv med 
min kone (M). 71: A New L e a f/- *  I LYST 
OG DØD ( +  M +  S). 72: Such Good 
Friends/Æ gteskab på tremandshånd (M, 
under pseudonymet Esther Dale); The 
H e a r tb re a k  K i d / - *  H J E R T E K N U S E R E N .
76: Mikey and Nicky (+ M + S, ikke ud
s e n d t) .  (C H )

MAZURSKY, Paul (25.4. 1930) -  Instruk
tør. Skuespiller på teater, TV og film  
siden 1951, 1954-60 tillige  natklub-kom i-

Fra oven og ned, 
venstre til højre: 
Elliott Gould og 

Donald Sutherland 
i »M.A.S.H.«, 

Kenneth Mars, 
Walter Matthau, 
Marsha Mason, 
Bruce Dern og 

Jack Nicholson i 
»Matadoren«, 

Elaine May, 
Paul Mazursky.
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ker og skuespil-instruktør. Producerede 
sammen med eks-skuespilleren Larry 
Tucker en halvt im proviseret revy »Se- 
cond City«, som han både skrev, instrue
rede og spillede med i. Skrev i fire år 
Danny Kays TV-shows, skabte og skrev 
»The Monkees« -serien. Producerede og 
skrev (også s.m. Tucker) Hy Averbacks 
»Lad mig kysse din sommerfugl«. Debu
terede som instruktør året e fter med 
»Bob &. Carol &. Ted &  Alice«. Litt: Dia- 
logue on film , nr. 2, nov. 1974; Kos. 118. 
Finn:
55: The Blackboard Jungle/Vend dem 
ikke ryggen (S); Fear and Desire (S). 
66: Death W atch (S). 68: I Love You 
A lice  B. Toklas/Lad mig kysse din som
merfugl (M +  P); Bob &. Carol &. Ted 
&. A lice  (+  M). 70: Alex in W onderland 
(+  M +  S). 73: Blume in Love/ UD, 
SA ’ MIN KONE ( +  M +  S +  P). 74: 
Harry &. Tonto ( +  M +  P). 76: Next 
Stop, Greenwich Vil l a g e / N  EXT STOP, 
GREENW ICH VILLAGE (Her leves l i 
ve t)* ( +  M +  P). 77: Unmarried W o- 
man. (PH)

M ELEN D EZ, Bill -  Instruktør, animator. 
Uddannet i W alt Disney Studios. Har som 
instruktør og co-producent overført Char
les M. Schulz’ »Peanuts« (»Radiserne«) til 
tegnefilm . Schulz skriver manuskript, Lee 
Mendelson producerer. Første forsøg var 
»A Charlie Brown Christmas«, udsendt på 
TV 1965. Den fik  en Emmy. Der fu lg te  
en række 25 m inutters TV-film  -  »Char
lie Brown’s A ll Stars« (66), »It’s the 
Great Pumpkin, Charlie Brown« (66), 
»You’re in Love, Charlie Brown« (67), 
»He’s Your Dog, Charlie Brown!« (68), 
»It Was a Short Summer, Charlie 
Brown« (69), »You’ re a Blockhead, Char
lie Brown« (70), »You’re Elected, Charlie 
Brown« (72), »There’s No Time For 
Love, Charlie Brown« (73), »Be My Va- 
lentine, Charlie Brown« (75), »You’re a 
Good Sport, Charlie Brown« (75) og 
»It’s a Mystery, Charlie Brown« (75) -  
før og e fte r den første b iograffilm  fra 
1969. Stilen og farverne er enkle, men 
alligevel e t bud på 4 strip-b illedernes 
koncise form. Kommende film : »Race 
fo r Your Life, Charlie Brown«. Litt: Men
delson &  Schulz: Charlie Brown &. Char
lie Schulz, 70. Film:
69: A Boy Named Charlie Brown/Søren 
Brun og hans venner (I +  Co-P +  
stemme). 70: The Rainbow Bear (kort
film ) (I +  P). 72: Snoopy, Come Home/ 
Nuser, kom hjem (I +  Co-P +  stemme).

(LØ)

M E LO D R A M A  -  Melodramaet, en beret
ning hvor store fø le lser ud fo lder sig 
under megen og a lvorlig  dramatik, gen
nem kriser og katastrofer, o fte med an
vendelse af sammentræf og skæbne
svangre tild ragelser. Denne klassiske 
triv ia le  form, som i filmen havde sin 
sidste storhedstid med Douglas Sirks 
film  fra  50’erne, er nok på retur; men 
d e r  e r d o g  s ta d ig  en d e l film  so m  m e re
eller mindre helhjertet bekender sig til
genren. Litt: Kos. 119. Vigtigste film:
70: A ir p o r t  — G e o rg e  S e a to n ; T h e  G ra s s - 
hopper -  Jerry Paris; I W alk the Line/ 
Sheriffen i Tennessee =  A lt fo r dig 
(TV-tite l) -  John ->  FRAN KEN H El MER;

LOVE STORY -  A rthur - *  HILLER. 
71: The H osp ita l/H osp ita le t -  Arthur 
H ille r; The Horsemen/De vilde ryttere -  
John Frankenheimer; The M ephisto

W altz/I Satans kløer -  Paul W endkos; 
Such Good Friends/Æ gteskab på tre 
mandshånd -  O tto Preminger; W ho Is 
Harry Kellerman and Why Is He Saying 
Those Terrib le Things About Me?/Hvem 
er Harry Kellerman og hvorfor siger han 
disse skrækkelige ting om mig? -  Ulu 
Grosbard. 72: The E ffect of Gamma 
Rays on M an-ln-The-M oon M arigolds/ 
Skyggeblom ster -  Paul — NEWMAN;  
Rage/Katastrofealarm  -  George C. —► 
SCOTT. 73: Breezv/Hun hed Breezy -  
C lin t ->  EASTW OOD; The Exorcist/ -> 
EKSORCISTEN -  W illiam  - *  FRIED- 
K IN ; Lost Horizon/Tabte horisonter -  
Charles Jarrot; The Man W ho Loved 
Cat Dancing/V ildm arkens lovløse -  Ri
chard Sarafian; Summer Wishes, W inter 
Dreams/Husker du . . .  -  G ilbe rt ->  CA- 
TES; The Way We W ere/ VORE BED
STE AR -  Sydney - *  PO LLACK; Cinde- 
rella L iberty/O rlov til m idnat -  Mark -> 
RYDELL. 74: CHINATO W N -  Roman
->  PO LANSKI; Daisy M ille r -  Peter 
B O G D A N O V IC H ; Earthquake/Jordskælv
-  Mark Robson; The Great Gatsby -
Jack Clayton. 75: Hustle/Strøm eren og 
luksuspigen -  Robert -*• ALDRICH; The 
Yakuza/Yakuza -  den hemmelige liga -  
Sydney Pollack. 76: Ace Up My Sleeve 
=  Crime and Passion/Et es i ærmet -  
Ivan - *  PASSER. (PS)

METRO-GOLDW YN-MAYER (MGM) -
Produktions- og distributionsselskab op
rette t 1924 ved en sammenslutning af tre 
eksisterende selskaber: Metro Pictures 
(opr. 1916 af J. Robert Rubin og Louis 
B. Mayer), der i 1920 blev overtaget af 
Loew’s Inc., en biografkæde. Rubin og 
Mayer havde også, i 1918, dannet Louis 
B. Mayer Pictures Corporation, og ende
lig indgik yderligere det i 1916 stiftede 
Goldwyn Picture Corporation, hvis s tif
ter, Sam(uel) G oldfish (=  Goldwyn) ikke 
mere havde noget med selskabet at 
gøre, da MGM stiftedes på in itia tiv  af 
Marcus Loew. Louis B. Mayer blev pro
duktionsselskabets stud iechef og her
skede nogenlunde enevæ ldigt indtil 
1951, hvorefter Dore Schary fungerede 
som chef indtil 1956. I 1968, e fte r tre 
che fsk ifte r inden fo r mindre end et år, 
blev MGM overtaget af Las Vegas-pen- 
gemanden Kerk Kerkorian, der ansatte 
TV-manden James Aubrey til at vare
tage den daglige ledelse. I 1974 var 
MGM så godt som ophørt med at eksi
stere -  udlejningen af selskabets film  
var i USA overtaget af -*■ UNITED AR
TISTS (i Danmark af - *  C INEM A IN 
TERNATIONAL CORPORATION), og 
produktion af nye film  var fo r en tid 
ophørt, men der er nu atter ved at 
komme gang i produktionen, omend 
MGMs væsentligste film  fra  de sidste 
par år har været de to kom pilationsfilm  
»That’s Entertaiment« og ->  HO LLY
W OOD, HO LLYW O O D*. L itt: Bosley 
Crowther: The L ion’s Share (57) &  H o lly
wood Rajah (60); John Douglas Eames: 
The MGM Story (75); Samuel Marx: 
Mayer &. Thalberg (76). (PC)

MIG OG BOGART (Play It Again, Sam)
— USA. P-start: sommer 71/© 1972/Prem: 
maj 72. P-selskab: Ro llins-Joffe/APJAC/ 
Paramount. P: A rthur P. Jacobs. I: Her
bert ROSS. Manus: W oody ALLEN 
efter eget skuespil (1969). Foto: Owen 
-v  ROIZMAN (Technicolor). K lip : Ma- 
rion Rothman. Medv: W oody Allen (A l
lan Felix), Diane ->• KEATON (Linda),

Jerry Lacy (Humphrey Bogart), Tony 
Roberts (Dick), Susan - *  ANSPACH 
(Nancy). 86 min. Litt: Kos. 113.

F ilm kritikeren og Bogart-fan’en Allan 
Felix er lille , grim og ikke særlig spæn
dende. Derfor fo rlader hans kone ham 
efter to års ægteskab. Allan vil gerne 
giftes igen, og et ægtepar (D ick og 
Linda) i vennekredsen, søger at in tro 
ducere ham for nye piger. Men Allans 
fr ie rie r er håbløse. Linda negligeres af 
sin meget telefonerende mand, og hun 
og Allan ender i sengen, e fte r at Bogart, 
der ofte kommer til syne i Allans liv for 
at give ham gode råd, har tilskyndet 
Allan dertil. Dick betror Allan, at han har 
Linda mistænkt fo r at have en elsker. 
Allan vil ikke stå mellem æ gtefæ llerne 
og beslu tter at bryde med Linda. Men 
inden han når det, bryder Linda med 
ham. Allan er tilfreds med situationen, 
og den måde, han tror, at han har klaret 
den på.

W oody Allen har selv skrevet manu
skrip te t over s it eget skuespil, og filmen 
må egentlig mere betragtes som en 
W oody A llen-film  end som en Herbert 
Ross-film. I forho ld til Broadway-opfø- 
relsen er filmen udvidet med en »Casa- 
blanca«-travesterende slutning. Filmen 
er en v ittig  og lid t bedrøvet sædekome
die om illusion og virkelighed og mo
derne affektationer. Dens lid t miserable 
hovedperson er gået så højt op i (film )- 
kunsten, at han er blevet en tilskuer til 
livet. Den er derfo r især opbyggelig for 
film -fans. (IM)

MIG OG REVOLUTIONEN - *  anm. side 
213.

MILIUS, John (1942) -  M anuskriptfor
fatter, instruktør. Den tid lige re  surf
rid inglæ rer begyndte at studere på L.A. 
College, men bestod ikke eksamen og 
tog i stedet film kurser på University of

Venstre t i l hø jre: W oody A llen i 
»Mig og Bogart«, Liza M innelli, 

Robert M ulligan.

Southern Californ ia  (sammen med G eor
ge — LUCAS)  og vandt i 67 en pris for 
kortfilm en »Marcello, l ’m So Bored«, der 
var en parodi på Fellini. Den skaffede 
ham adgang som manusdoktor og d ia
logsliber hos —> W A R N E R , hvor han
skrev manuskriptet til »Apocalypse
N o w « , d e r  i ø je b l i k k e t  f i lm e s  a f  F r a n c is  
F o rd  C O P P O L A  s o m  d e n  o m fa n g s 
rigeste produktion i Hollywoods nyere 
historie. Fra W.B. kom han til ->  AM E
RICAN INTERNATIONAL PICTURES 
og var m edforfatte r på et par film , og i 
72 solgte han sit første originalm anu
skript. A rbe jder nu på et epos om p io 
nertidens Amerika, »Give Your Heart to
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the Hawks«, samt »Big Wednesday« 
(om surfrid ing). Har desuden fæ rd ig
g jo rt et manus s. m. ->  SPIELBERG, 
»The N ight the Japs Attacked«. Litt: 
Millim eter, sept. 75. Film:
69: The Devil’s 8/8 skrappe drenge (Co- 
M). 71: Evil Knievel (Co-M ); DIRTY 
HARRY (ukred.). 72: Jeremiah Johnson/ 
Manden der ikke kunne dø (Co-M ); The 
L ife  and Times of Judge Roy Bean/Judge 
Roy Bean -  Vestens blodige dommer. 
73: Magnum Force/D irty Harry går amok 
(Co-M ); D illinger/D illinger -  gangster
nes gangster (+  I). 74: Melvin Purvis, 
G-Man. 75: Jaw s /—> DØDENS GAB (Co- 
Ma); The W ind and the Lion/Vinden og 
løven (+  I). 76/77: Apocalypse Now.

(MB)

MILLAR, Stuart (1929) -  Instruktør. T id 
ligere producer (s. m. Lawrence Turman, 
med hvem han i 1960 oprettede selska
bet M illar-Turman Productions). Projekt: 
»Lion’s Tooth« efter Sylvia Plaths roman 
»The Bell Jar«. Litt: Action, m arts-april 
73. Film (siden Filmens HHH, IV):
70: L ittle  Big Man/En ->  GOD DAG AT 
DØ (P). 72: When the Legends Die ( +  
P). 75: Rooster Cogburn/Sheriffen og 
pebermøen. (PC)

MINNELLI, Liza (12.3. 1947) -  Skuespil
lerinde. Født i Los Angeles, Californien. 
Datter af Judy Gadand og Vincente Min- 
nelli. Spillede Anne Frank i skolen. Tea
terdebut med »Best Foot Forward« (63). 
Stjerne på Broadway i 1965 med »Flora 
The Red Manace«. Fik en Tony som 19- 
årig. Rejste på turné med E llio tt -> 
GOULD i »Fantasticks«. ■-*- OSCAR-no- 
minering fo r »The S terile Cuckoo«. I TV 
med Danny Kaye, Ed Sullivan, Perry 
Como m. fl. Har lavet flere shows med 
sin mor og har selv optrådt i »Liza W ith 
a Z« instrueret af Bob -*■ FOSSE. Film 

gennembrud med —► CABARET. Kon
certturné -  bl. a. i København -  i 1975. 
Litt: Interview, maj 1972. Film:
49: In The Good Old Summertime. 67: 
Charlie Bubbles/Berømmelsens pris. 69: 
The S terile  Cuckoo/Pigen Pookie; Tell 
Me That You Love Me, Junie Moon. 71: 
Journey Back to Oz (stemme i tegne
film ). 72: ->  CABARET. 74: That’s Enter- 
ta inm ent/Det er underholdning. 75: Lucky 
Lady/Tre smarte smuglere på »Lucky 
Lady«. 76: A M atter o f Time; New York, 
New York; S ilen t Movie. (CH)

MIRISCH CORPORATION -  Mindre 
produktionsselskab op re tte t 1957 af de

tre brødre Harold (1907-68), Marvin 
(1918) og W alter M irisch (1921). Selska
bets erklæ rede mål var at blive »pre- 
eminent as the quality independent film - 
maker«, og i tresserne lykkedes det se l
skabet at knytte en række af H o lly
woods bedste instruktører til sig (bl. a. 
B illy W ilder). M irisch Corporation lod i 
lang tid  sine film  udleje gennem —► 
UNITED ARTISTS, men udlejningen va
retages nu af -*■ UNIVERSAL. Seneste 
produktion er den stort anlagte film  om 
Stillehavs-krigen, »Midway« (»Slaget om 
Midway«). (PC)

MOLLY MAGUIRES, The OPRØR I 
MINEN

MORRISSEY, Paul (1939) -  Instruktør. 
Født i New York. A rbejdede for fo rs ik 
ringsselskab og Public W elfare-afdeling, 
før han blev involveret i uafhængig 
film produktion. Her kom han i kontakt 
med Andy -> W ARHOL, som han arbej
dede tæ t sammen med på flere film . 
Instruktørdebut 1968 med »Flesh«, pro
duceret af W arhol. Senere blodige ud
gaver af »Frankenstein« (i 3-D) og »Dra- 
cula«. Litt: Filmmakers Newsletter, juni 
72; Dialogue on Film, nov. 74. Film:
65: My Hustier (Ex-P); Space (P-Ass). 
66: More M ilk Evette (P-Ass); The Chel- 
sea G iris (P-Ass). 67: ★ ★ ★ ★  (Four Stars) 
(P-Ass); Bike Boy (P-Ass); Nude Re
staurant (P-Ass). 68: Flesh (I +  Ma +  
F); Lonesome Cowboys (Ex-P); The Lo
ves of Ondine (Er-P). 69: Blue Movie, 
or Fuck (Ex-P); M idnight Cowboy (S). 
70: Trash (I +  Ma +  F +  Kl). 71: W o- 
men in Revolt (=  Andy W arhol’s W o- 
m en)/Kvinder på krigsstien (Ex-P +  F +  
Kl +  Co-I +  Co-Ma). 72: L’Am our/Kæ r- 
ligheden (Ex-P +  Co-I +  Co-M a); Heat 
(I +  Ma +  F). 74: Andy W arhol’s Fran
kenstein (=  Flesh fo r Frankenstein)/

Frankenstein (I -T Ma); Andy W arhol's 
Dracula (=  Biood for Dracula)/Grev 
Dracula (I +  Ma). (LØ)

MOTION PICTURE ASSOCIATION OF 
AMERICA (MPAA) -  Brancheorganisa
tion opre tte t 1921, da under navnet Mo
tion Picture Producers and Distributørs 
of America. Foreningen blev oprindelig 
s tifte t under indtryk af et voksende o f
fen tlig t krav om statslig indsigt i og kon
tro l med film branchen og hvad mange 
mente var måden at sikre den o ffen tlige 
moral på. Foreningen, der først og frem 
mest blev til på in itia tiv  af Hollywoods 
store producenter, skulle sikre, at ingen

blev gået fo r nær (moralsk og på anden 
vis) i filmenes handlingsmønstre, og de t
te førte senere til film branchens fr iv il
lige ->  CENSUR. MPAA var også in itia 
tiv tager til oprettelse af Central Casting 
Bureau, der gav en rollebesæ tter i film 
industrien et om fangsrigt materiale, når 
b iro lle r skulle besættes. Ligeledes sør
gede MPAA for en tite lreg is tra tur, og 
foreningen skal i øvrigt på forske llig  vis 
varetage branchens interesser. MPEAA 
=  M OTION PICTURE EXPORT OF 
AMERICA er en sammenslutning op re t
te t af MPAA-medlemmerne (-> PRO
DUKTIONSSELSKABER) med det fo r
mål at varetage eksport-interesserne.

(PC)

MULLIGAN, Robert (23.8. 1925) -  In
struktør. Født i New York, hvor han fra 
1952 furfgerede som TV-instruktør (ofte 
i samarbejde med produceren David 
Susskind) indtil han i 1957 kom til H o lly
wood og med sin første film  »Fear 
Strikes Out« (»En sund sjæl«), 57, ind
ledte et langvarigt og g iv tig t sam arbej
de med den daværende producer og 
senere instruktør Alan J. PAKULA. 
Litt: Positif 146, jan. 73; Ecran, jan. 73. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
69: The Stalking M oon/Det b lod ige spor 
71: The Pursuit of Happiness/Retfæ rdig- 
hedens skygge; Summer of ^ /S o m m e 
ren 42 -  jeg glemmer dig aldrig. 72: The 
O ther/Den anden (+  P). 74: The N ickel 
Ride (+  P). (PC)

MURCH, Walter -  Lydmand. S pec ia li
serer sig især i lydmixing. Et godt eksem
pel på hans arbejde er SIDSTE NAT 
MED KLIKEN, hvor der bortse t fra  20-30 
sek, hele tiden er musik på lydbåndet, 
fo r det meste fra b ilrad ioer. Credits på 
film ene lyder på sound effects og mix- 
ing. Litt: Filmmakers Newsletter, dec. 74. 
Film:
69: The Rain People/Flygtig som regnen. 
70: Gimme Shelter; THX 1138 (+  Co- 
Ma). 72: The GODFATHER. 73: Am e
rican G ra ffiti/ Sidste nat med kliken. 74: 
The Conversation/ ->  AFLYTNINGEN 
(+  Co-K I); The G odfather Part II/ -> 
GODFATHER 2. del. (LØ)

MUSICAL -  M usical’en i 70’erne byder 
på ét genia lt nyskabende værk, Bob 
FOSSEs frapperende adaption af teater- 
m usical’en -*■ CABARET, som samtidig 
var L iza -^  M INNELLIs gennembrud. Der
udover har der ikke været meget liv i 
genren. Barbra -*• STREISAND kunne 
ikke redde M innellis »On A C lear D a y ...« 
e ller Herbert —v ROSS’ »Funny Lady«, 
en tung SEQUEL til W ylers »Funny 
Giri«. Stanley Donen vendte tilbage til 
genren med Lerner og Loewes svage 
Saint-Exupéry-adaption »The L ittle  Prin- 
ce«, hvis eneste aktiv var Bob Fos
ses præstation i rollen som slangen. Pe
ter -h>- B O G D AN O VIC H ’ 30’er-pastiche 
t il Cole Porter-m elodier, »At Long Last 
Love«, var hans hidtil mest m islykkede 
forsøg på at træde i fodsporene på den 
amerikanske film trad ition , han beundrer 
så nostalgisk. Norman — JEWI SON la
vede en ganske gedigen adaption af 
teatersucces’en »Fiddler on the Roof«. 
»That's Entertainment« antologiserede 
højdepunkter fra 30’ernes og 40’ernes 
musical. Vigtigste film:
70: On A C lear Day You Can See For- 
ever/På en smuk dag . . .  -  V incente
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Bob Fosse som »Slangen« i 
Stanley Donens »Den lille prins«.

M innelli; Song of Norway -  Andrew L. 
Stone. 71: F iadler on the Roof/Spille- 
mand på en tagryg -  Norman Jewison. 
72: Cabaret -  Bob Fosse; The Great 
W altz/Den store vals -  Andrew L. Stone; 
Man of La Mancha/Manden fra  La Man- 
c h a -  A r t h u r H I L L E R .  74: That’s Enter- 
ta inm ent/Dét er underholdning -  Jack 
Haley; Mame -  Gene Saks; The L ittle  
Prince/Den lille  prins -  Stanley Donen. 
75: A t Long Last Love/Det ender med 
kæ rlighed -  Peter Bogdanovich; Funny 
Lady -  H erbert Ross. 76: That’s Enter- 
tainment, part 2/ ->  HO LLYW O O D, H O L
LYW O OD* -  Gene Kelly. (PS)

MUSIK -  Filmmusikken i 70’ernes am. 
film  har naturligvis særlig betydning i 
forb indelse med genrer som MUSI-
CALs og musikfilm. I de andre genrer 
bruges musikken sædvanligvis med den 
trad itione lle  underscoring-funktion, dvs. 
som billedsidens lydige, diskrete ekko og 
stemningsunderbygger. T idens mest o ri
ginale underlægningsmusik af denne type 
finder man hos Bernard Herrmann, der 
inden sin død i 1975 lavede en ejendom 
melig, atmosfæ rerig underlægningsmusik 
til Brian De PALMAs »Sisters« og 
»Obsession« og M artin SCORSESEs 

TAXI DRIVER. (Se også -► KO M PO 
NISTER). En anden musikanvendelse, 
der er blevet mere og mere alm inde
lig i am. film , består i at placere under
lagte song-indslag i film en, således i 
->  PECKINPAHs -► CABLE HOGUE 
-  PRÆRIENS TØRSTIGE MAND, 
FRANKENHEIMERs »I W alk the Line«, 
->  ASHBYs »Harold and Maude«, Bart- 
le tts »Jonathan Livingston Seagull«, 
POLLACKs VORE BEDSTE ÅR og 
Scorseses - *  ALICE BOR HER IKKE 
MERE. En række film m elod ier (fra un
derlægningsmusik, songs og musical- 
numre) blev hits på pladem arkedet: 

S cott Joplins ragtime »The Enterta in
er«, sp ille t af Marvin HAM LISCH i 
George Roy -*- HILLs -*- SIDSTE STIK:

Nino Rotas »Love Theme« fra musik
ke n  t i l  F o rd  C O P P O L A S  T h e  G O D - 
F A T H E R :

m
Bc

John Kande 
js ic a l’en -*- 
)b FOSSE

0 * _________ .

rs indlednin 
CABARET, 
sunget af J<

gsnummer i 
instrueret al 
Del GREY:

- 4 - 4 ----- 1—
L \  f *  -J ^ _ i(I # c ■i i  * •
<J

’—■------------------------------------ 3? # i /
t ie n v t tfo e l m i t o m -

Marvin Ham lisch’ smægtende »Main 
T itle« til Pollacks »Vore bedste år«, sun
get af B arbra-*- STREISAND:

Jerry Bocks »If I W ere A Rich Man« 
fra  m usical’en »Fiddler on the Roof«, in
strueret af Norman -*- JEW ISON, sunget 
af Topol:

Franskmanden Francis Lais »Main T it
le« til A rthur - *  HILLERs LOVE STO
RY antydede heltindens klassiske musi
kalske uddannelse med en pop-aqtig 
barok-pastiche. (PS)

fim' fibJ UP

MUTRUX, Floyd -  Instruktør og manu
skrip tforfa tter. O prinde lig  skuespiller. 
Debut 1971 med halvdokumentarisk film  
om unge narkomaner i Californ ien, op
rindelig et bogprojekt. Der er to pro fes
sionelle med i filmen, den ene er W illiam  
A. FRAKER som pusher (den rig tige 
blev myrdet seks uger før optagelsernes 
start). Filmen vakte interesse, men blev 
gennemgående då rlig t modtaget. Film: 
68: Maryjane (S?). 70: Cover Me Babe 
(S). 71: Dusty and Sweets McGee (I +  
Ma); The Christian L icorice Store (Co-P 
+  Ma). 74: Freebie and the Bean/Knust 
bil t il frokost (Ex-P +  orig. story). 75: 
Aloha, Bobby and Rose (I +  Ma). (LØ) 
N A S H V ILLE  ->  anm. side 207.
NEGERE i am. film -  Da Gordon 
PARKS i 1969 instruerede film en »The 
Learning Tree« (da.: Med knyttede næ
ver), som han også havde skrevet mu
sik, tilg rundliggende roman og manu
skrip t til samt produceret, var det første

gang en sort amerikaner instruerede »a 
major Hollywood production«. Gennem
bruddet fo r den såkaldte »sorte bølge« 
kom med Ossie DAVIS ’ »Cotton Com- 
es to Harlem« (70), baseret på Chester 
H imes’ krim inalroman, og med Parks’ de
tektiv film  »Shaft« (71). Det viste sig 
pludselig, at der var et stort sort pub li
kum til disse film  (i modsætning til 50’- 
ernes og 60’-ernes Sidney Poitier-film , 
der mest interesserede det hvide pub li
kum). I årene 1970-73 begyndte den så
kaldte »blaxploitation« og de t væltede 
frem med »sorte« film , hovedsagelig 
volds- og sex-betonede actionfilm , b i l l i 
ge hastvæ rksarbejder som skulle give 
penge. »Shaft«, der var en low budget
produktion, indspillede 12 m illioner do l
lars i USA og dens-*-SEQUELs »Shaft’s 
Big Score« og »Shaft in Africa« og film  
som »Buck and the Preacher«, »Melin- 
da«, »Cool Breeze«, »Hammer«, »Super 
Fly« og »The Legend of N igger Charley« 
blev også store -*- BOX OFFICE hits. En 
lang række nye sorte skuespillere og in
struktører brød igennem i disse film . 
Blandt instruktørerne er de betydeligste 
Ossie Davis, Gordon Parks, Melvin Van 
Peebles, der som den første sorte ameri
kaner instruerede en film , der blev d is tr i
bueret i USA, nemlig den franske »La 
Permission« (67) der året e fter udsendtes 
i USA som »The Story o f a Three-Day 
Pass«. Han instruerede i 1970 komedien 
»Watermelon Man« om en hvid mand 
der en dag bliver sort; »Sweet Sweet- 
back’s Badasssss Song« (71), var en 
kontroversiel po litisk bevidst udnyttelse 
af den sorte volds-film . Desuden debu
terede Sidney Poitier som instruktør 
med »Buck and the Preacher«, en sort 
western, og fortsatte med »Uptown Sa- 
turday Night«. De betydeligste film  om 
negere, instrueret af hvide instruktører, 
e rW yle rs  »The Liberation of L. B. Jones« 
og Martin RITTs »Sounder«. De 
vigtigste sorte skuespillere i perioden 
1970-76:

Harry Belafonte (1927): The Angel Le
vine; Buck and the Preacher. Jim 
BROWN. Roscoe Lee Browne: The Li
beration of L. B. Jones. Godfrey Cam- 
bridge (1933): W atermelon Man; Cotton 
Comes to Harlem; Come Back Charle- 
ston Blue. Diahann Carroll (1935): Clau- 
dine. Rosalind Cash (1938): Melinda. Ta
mara Dobson (1947): C leopatra Jones; 
C leopatra Jones and the Casino of 
Gold. Lola Falana: The Liberation of L. 
B. Jones; The Klansmen. Lou Gosset: 
Skin Game. Isaac Hayes: Truck Turner. 
Robert Hooks (1937): Trouble Man. Ray
mond St. Jacques: The Final Come- 
down; Cotton Comes to Harlem; Come 
Back Charleston Blue; Book o f Num- 
bers; Cool Breeze. James Earl Jones 
(1931): The Man; C laudine; The Great 
W hite Hope. Paula Kelly: Trouble Man; 
Drum. Yaphet Kotto (1937): The Lim it; 
Man and Boy; Across 110th Street; 
Truck Turner. Calvin Lockhardt (1934): 
Halls of A n g e r ;  M e lin d a ; M y ra  B re c k in -  
ridge; Cotton Comes to Harlem. William 
Marshall (1924): Blacula; Scream Blacula 
Scream. Vonetta McGee: Blacula; Me
linda; Hammer. Barbara McNair (1939): 
They Call Me MISTER T ibbs l; The O rga
nisation. Ron O’Neal (1937): Super Fly. 
Melvin Van Peebles (1932) : Sweet Sweet- 
back’s Baadasssss Song. Sidney Poitier 
(1927): Brother John; They Call Me M I
STER T ibbs; The O rganisation; Buck



and the Preacher; Uptown Saturday 
Night. Richard Pryor (1940): H it!; Blazing 
Saddles; Uptown Saturday N ight; W att- 
stax. D ia n a -*  ROSS. R ich a rd -* ROUND- 
TREE. Diana Sands: The Landlord; W illie  
Dynamite; Georgia Georgia; Honeybaby 
Honeybaby. C icely -► TYSON. Fred 
W illiam son (1938): Tell Me That You 
Love Me Junie Moon; Hammer; The 
Legend of N igger Charley; Black Cae- 
sar; That Man Bolt; The Soul o f N igger 
Charley; Hell up in Harlem; Three the 
Hard Way. Paul W INFIELD. O tis 
Young (1932): The Last Detail. L itt: Jim 
Pines: Black in Films (75), Edward Mapp: 
Blacks in American Films (72), Daniel 
J. Leab: From Sambo to Superspade: 
The Black Experience in M otion Pictu- 
res (75), Donald Bogie: Toms, Coons, 
Mulattoes, Mummies, And Bucks: An 
Interpretative H istory of Blacks in Ame
rican Films (73). Art. i Chaplin 115 og 
134.

V ig tigste film  (både film  af og om 
sorte amerikanere): 70: W atermelon Man
-  Melvin Van Peebles; Cotton Comes 
to Harlem/Da bomuld kom til Harlem -  
Ossie - *  DAVIS; El Condor -  John Guil- 
lerm in; Halls of Anger -  Paul - *  BO 
GART; The Great W hife Hope/Det store 
hvide håb -  Martin - *  RITT; Tell Me 
That You Love Me Junie Moon -  O tto 
Preminger; Myra Breckinridge -  M ichal 
Sarne; The Liberation of L. B. Jones/ 
L. B. Jones befrielse (=  Natten de myr
dede L. B. Jones) -  W illiam  W yler; The 
Landlord -  Hal -► ASHBY; The Grass- 
hopper -  Jerry Paris; . . .  tick  . . .  tick  
. . .  t ic k / . . .  T IC K  . . .  T IC K  . . .  T IC K  (By
en, der var en bombe) -  Ralph Nelson; 
They Call Me MISTER T ibbs!/M an kal
der mig MISTER Tibbs! -  Gordon Dou- 
glass; The Angel Levine -  Jan Kadar. 71: 
Shaft/John Shaft -  Detektiv i aktion -  
Gordon Parks; Brother John/Hvem var 
John Kane? -  James ->  GOLDSTONE; 
Honky -  W illiam  A. Graham; The Organi- 
sation/Bagmænd -  Don M edford; Skin 
Gam e/Sheriffens skræk -  Paul Bogart; 
Sweet Sweetback's Baadasssss Song -  
Melvin Van Peebles; The Bus is Corning
-  W endell Franklin; Darker than Amber
-  Robert Clouse. 72: Shaft’s Big Score/ 
Shaft’s store kup -  Gordon Parks; The 
Final Comedown -  Oscar W illiam s; 
Sounder/Drømmen om et nyt liv -  Mar
tin Ritt; Up the Sandbox/Dejlige heks -  
Irvin KERSHNER; Blacula -  W illiam  
Crain; Melinda -  Hugh A. Robertson; 
Black G iri -  Ossie Davis; Black Gunn -  
Robert Hartford-Davis; G eorgia G eorg
ia -  Stig Bjorkman; Lady Sings the Blues
-  Sidney Furie; The Man -  Joseph - *  
SARGENT; Super Fly -  Gordon Parks 
Jr.; S laughter/S laughters hævn -  Jack 
S tarrett; Come back Charleston Blue -  
Mark W arren; The Lim it -  Yaphet Kotto; 
Hammer -  Bruce C lark; Man and Boy -
E. W. Swackhamer; Soul Soldiers -  John 
Cardos; Buck and the Preacher/De fo r
dømtes vej -  Sidney Poitier; Trouble 
M an/M r.T. og bagm æ ndene- Ivan Dixon; 
Book of Numbers -  Raymond St. Jac
ques; Cool Breeze -  Barry Pollack; The 
Legend o f N igger Charley -  Martin G old
man; Across 110th Street/Bag 110. gade
-  Barry Shear. 73: Black Caesar -  Larry 
Cohen; C leopatra Jones -  Jack S tarrett; 
Shaft in A frica /S haft i A frika -  John 
Guillerm in; Blazing Saddles/Sheriffen 
skyder på det hele -  Mel -*■ BROOKS; I 
Escaped from Devil’s Island/Flugten fra

djævleøen -  W illiam  W itney; Super Fly 
T.N.T. -  Ron O ’Neal; Heavy Traffic/S tæ rk 
tobak -  Ralph BAKSHI; Don’t Play Us 
Cheap -  Melvin Van Peebles; S laughter’s 
Big R ip-O ff -  Gordon Douglas; That Man 
B o lt/B o lt -  rejsende i dynamit -  Henry 
Levin &  David Lowell Rich; The Soul of 
N igger Charley -  Larry Spangler; Black 
Jack -  W illiam  T. Naud; Hell Up in Har
lem -  Larry Cohen; The Slams -  Jona
than Kaplan; The Take -  Robert H art
ford-Davis; The Mack -  M ichael Cam
pus; G ordon’s W ar/Gordons krig -  Ossie 
Davis; H it!/N i drab i M arseille -  Sidney 
Furie; Scream Blacula Scream -  Bob 
Kelljan; The Autobiography o f Miss Jane 
Pittman -  John KORTY. 74: Abby -  
W illiam  G ird ler; W illie  Dynamite -  G il
bert Moses; C laudine -  John Berry; Lost 
in the Stars -  Daniel Mann; Uptown Sa
turday N ight -  Sidney Poitier; The Edu- 
cation of Sonny Carson -  Michael Cam
pus; The Klansmen -  Terence Fisher; 
Black Belt Jones/Øretæ ver i luften -  Ro
bert Clouse; The Black Six -  Matt Cim- 
ber; Thomasine and Bushrod -  Gordon 
Parks Jr.; Three the Hard Way -  Gordon 
Parks Jr.; Truck Turner -  Jonathan Kap
lan; Black Samson -  Charles Bail; Black 
G odfather -  John Evans; Honeybaby 
Honeybaby -  M ichael Schultz; Conrack 
-  Martin Ritt. 75: Mahogany/Mahogany -  
modellen -  Berry Gordy; Mandingo -  
Richard FLEISCHER; Cooley High -  
M ichael Schulz. 76: Drum/Det sorte he l
vede -  Steve Garver. (PS)

NEW LEAF, A I LYST OG DØD

NEW MAN, Paul (26.1. 1925) -  Skuespil
ler. S tatist som tennissp iller i H itch- 
cocks »Strangers on a Train« (»Farligt 
møde«, 51). Producerede og instruerede 
sammen med ->  ACTORS’ STUDIO i 59 
kortfilm en »On the Harmfulness of To
bacco« (28 min.). Co-Sp. på »King -  A 
Filmed Record . . .  Montgomery to Mem- 
ph is« (70). L itt: Films and Filming, marts 
76. Film (siden Filmens HHH, IV):
69: W inning/V inderen; Butch Cassidy 
and the Sundance K id/Butch Cassidy 
and the Kid. 70: WUSA. 71: Sometimes 
a Great N o tion /H årdt mod hårdt (+  I). 
72: Pocket M oney/Ta’ fyren ved hornene; 
The E ffect o f Gamma Rays on Man- 
In-The-Moon M arigolds/Skyggeblom ster 
(I); The Life and Times of Judge Roy 
Bean/Judge Roy Bean -  Vestens b lo 
dige dommer. 73: The Mackintosh Man/ 
Med ryggen mod muren; The S ting / -► 
SIDSTE STIK. 74: The Towering Inferno/ 
Det tårnhøje helvede. 75: The Drowning 
Pool/Druknepølen. 76: Buffalo Bill and 
the Indians, or S itting B ull’s H istory 
Lesson/Buffalo Bill og indianerne; S ilent 
Movie; Slap Shot. (MB)

NEXT STOP, GREENW ICH VILLAGE
(Her leves livet) anm. side 216.

NICHOLS, Mike (6.11. 1931) -  Instruk
tør. Skulle have instrueret »The Last 
Tycoon«, en biografi-film  om Irving Thal- 
berg, men Elia Kazan fik  kontrakten fil 
sidst. N ichols har i 1975 fungeret som 
executive producer på TV-film en (-> PI
LOT) »Family«. »Bogart S lept Here« 
e fte r Neil — SIMON-manus blev skrin
lagt efter en uges optagelser. Litt: Kos., 
april 1974; S ight and Sound, spring 1972. 
Film (siden Filmens HHH, IV):
70: Catch-22/ PUNKT 22. 71: Carna! 
Knowledge/ KØDETS LYST (■+ P). 
73: The Day of the Dolphin/O peration 
Alpha. 75: The Fortune/Ta’ livet a’ kæ l
lingen. (CH)
NICHOLSON, Jack (22.4. 1937) -  Skue
spiller. Født i Neptune, New Jersey. Be
gyndte at spille  komedie allerede i 
skolen. Tog til Californ ien som 17-årig 
og havde fo rske llig t løst arbejde (b il
lard-salon, legetø jsforre tn ing), indtil han 
kom til MGMs tegnefilm afde ling som 
bud. Fik en rolle i stykket »Tea and 
Sympathy« og blev knyttet til Players 
Ring Theatre. På TV bl. a. »Divorce 
Court« og »Matinee Theatre«. Roger 
Corman satte ham i gang med film . J.N. 
har både produceret og skrevet manu
skrip ter til film, og debuterede 1971 som 
instruktør med »Drive, He Said«. A rbe j
der på sin næste instruktion, en western, 
»Moontrap«. N icholson har opnået flere 
- *  OSCAR-nomineringer, men først med 
- *  GØGEREDEN vandt han. Internatio
nalt gennembrud i »Easy Rider«. Litt: 
Playboy, april 1972; Chaplin nr. 135, 1974; 
S ight and Sound, sommer 1974; Sunset 
Boulevard nr. 18, forår 1976. Film:
58: The Cry Baby K iller. 60: Too Soon 
to Love; Studs Lonigan; The W ild  Ride. 
61: The L ittle  Shop of Horrors. 62: The 
Broken Land. 63: The Terror/G enfæ rdets 
terror; The Raven/Ravnen; Thunder Is
land (Co-Ma). 64: Ensign Pulver. 65: 
Back Door to Hell. 66: Ride In The 
W hirlw ind ( +  Ma +  Co-P, optaget 1965). 
67: F light to Fury (+  Ma, optaget 1964); 
The Shooting (+  Co-P, optaget 1965); 
H e ll’s Angels On W heels; The St. Valen- 
tine ’s Day Massacre/Chicago massak
ren; The Trip/LSD (+  Ma). 68: Psych- 
Out; Head (+  Co-Ma +  Co-P). 69: Easy 
Rider. 70: Rebe! Rousers (optaget 1967); 
On A C lear Day You Can See Forever/ 
På en smuk dag FIVE EASY
PIECES. 71: Drive, He Said/Sømmet i 
bund (I +  Co-Ma +  Co-P); A Safe 
Place; Carnal Know ledge/ -h* KØDETS 
LYST. 72: The k'ing of Marvin Gardens/ 

MATADOREN =  ... jeg køber Råd
huspladsen. 73: The Last Detail/Den —► 
H Å R D E  S T R A F . 74: C H IN A T O W N .
75: Professione: Reporter/Profession:
Reporter; Tommy; The Fortune/Ta’ livet 
a’ kæ llingen; One Flew Over the Cuck- 
oo ’s Nest/Gøgereden. 76: The Missouri 
Breaks/Duel i M issouri; The Last Ty
coon. (CH)
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NIRO, Robert De (17.8. 1943) -  Skuespil
ler. Studerede dramatik hos Stella Adler 
og Lee ->  STRASBERG. M edvirkede i 
off-B roadway-produktioner og på tu r
neer, bl. a. i »One N ight Stands of a 
Noisy Passenger«. Gennembrud på film  
i ->  GODFATHER 2. DEL. Film:
68: Greetings/U.S. G reetings (Hilsen fra 
Amerika). 69: The W edding Party (produ
ceret 64). 70: Bloody Mama (G angster
fam ilien Barker); Hi, Mom! 71: Jennifer 
On My Mind; Born to W in/Født til at 
vinde; The Gang That Couldn’t Shoot 
S tra ight/H ellere ramme ved siden af . . .  
73: Bang the Drum Slowly; Mean 
S treets/ -> GADEN UDEN NÅDE*. 74: 
The Godfather, Part ll/G od fa the r 2. del. 
76: -> TAXI DRIVER*; New York, New 
York. (PH)

NIGHT MOVES SKAKMAT

NIXON, Richard Milhous (9.1. 1913) -  
Am. præ sident 1969-74. Emile de Anto- 
nios »Millhouse« (71) er en satirisk sam
menstilling af autentiske N ixon-optagel- 
ser, Lorees Yerby &. Harry Hurw itz’ ->  
RICHARD (72) er en satirisk pamflet. ->• 
PAKULAs ->  ALLE PRÆSIDENTENS 
MÆ ND (76) er den første film  om W ater- 
gate-skandalen, der førte til Nixons fald. 
K ritikeren A nd rew —>- SARRIS reflekterer 
i essay’et »The Movie Tastes of the 
Mighty« (trykt i »The Primal Screen«) 
over Stalins, H itlers og Nixons filmsmag. 
I »To the W estern W hite House« (trykt i 
»Pieces o f Time«) skildrer Peter ->  BOG- 
DANOVICH s it og Cyb ill ->  SHEP- 
HERDs besøg hos præsidenten, der be
tegnede - *  SIDSTE FORESTILLING som 
»a remarkable picture« og som udmærket 
huskede Shepherd fra filmen, da han 
havde fået at vide, at det var hende der 
strippede på udspringsvippen. (PS)

NOSTALGI-FILM -  Betegnelse fo r en 
gruppe film , som nostalgisk rekonstrue
rer en forho ldsvis nær fortid . PENNs 
»Bonnie and Clyde« (67), med dens 
æstetisk raffinerede skildring af en trø 
stesløs gangsterromance under ->■ DE
PRESSIONEN, indvarslede genren, som 
rig tig t etablerede sig med nostalgikeren 
Peter ->  BO G D A N O V IC H ’ -> SIDSTE 
FORESTILLING, om ungdommen i en 
Texas-flæ kke anno 1951, der blev e fte r
fu lg t af film  som »Summer o f ’42«, 
SIDSTE NAT MED KLIKEN og ->  NEXT 
STOP, GREENW ICH VILLAGE. Dertil 
kommer en række film , som rekonstrue
rer 20’erne og 30’erne i nostalgisk be
lysning, mest karakteristisk er Roy Hilis 
-> SIDSTE STIK og den glamouriserende 
Fitzgerald-adaption, »The Great Gats
by,« som blev bastant frem reklam eret i 
et m islykket forsøg på at udnytte de 
kom m ercielle m uligheder i nosta lg i-bø l
gen til sidste dråbe. Vigtigste film:
71: The Last Picture Show/Sidste fo re 
stilling  -  Peter Bogdanovich; Summer of 
’42/Sommeren 42 -  jeg glemmer dig a l
d r ig  -  Robert M U L L IG A N . 73: The 
Way We W ere/ ->  VORE BEDSTE AR -  
S ydney->  PO LLACK; American G ra ffiti/ 
S id s te  n a t m ed k lik e n  -  George L U 
C A S ; P a p e r M o o n  -  Peter B o g d a n o v ic h ; 
The S ting/S idste stik -  George Roy 
HILL. 74: The Great Gatsby/Den store 
Gatsby -  Jack C layton; That's Entertain- 
ment/Dét er underholdning -  J a c k  Haley; 
Buster &  B illie  -  Daniel Petrie. 75: The 
Day o f the Locust/Katastrofenatten -

John Schlesinger; Farewell, My Love- 
ly/ - *  FARVEL, MIN ELSKEDE* -  Dick 

RICHARDS; The Great W aldo Pep- 
per/A lle tiders vovehals -  George Roy 
H iil; Hearts of the W est/ - *  HO LLY
W OO D CO W BO Y* -  Howard ZIEFF. 
76: ->  NEXT STOP, GREENW ICH V IL
LAGE (Her leves livet)* -  Paul —>• MA- 
ZURSKY. (PS)

O A TES, W arren (5.7. 1928) -  Skuespil
ler. Født i Depoy, Kentucky. Som dreng 
fly ttede han til Louisville og kom efter 
et par år i marinen på un iversitetet 1948. 
Til New York 1954, hvor han læste til 
skuespiller hos bl. a. Herbert Berghof, 
men han blev ikke meget andet .end 
garderobe-mand i den berømte klub 21 -  
han havde dog en mindre rolle i stykket 
»The W isteria Trees« (55). 1957 i H o lly
wood, hvor han fik  flere ro ller i TV- 
westerns, bl. a. serierne »Have Gun, 
W ill Travel«, »Gunsmoke« og »The V ir
ginian«. 1962 fik han sin »egen« serie
western »Stoney Burke«. A f hans øvrige 
TV-arbejde kan nævnes optræden i 
»Jackie Gleason Show« og den også 
herhjemme kendte »The Fugitive« (F lygt
ningen). Oates havde også en rolle i 
Los Angeles-opsæ tningen af skuespil
versionen af »One Flew Over the Cuck- 
oo ’s Nest«. Litt: Image et Son, april 1974. 
Film:
58: Up Periscope/Ubådens vovehalse. 
59: Yellowstone Kelly/S ioux indianerne 
angriber. 60: Private Property/Adgang 
forbudt; The Rise and Fali of Legs Dia- 
mond/Manden der ikke kunne dø. 61: 
The Land We Love. 62: Lover Come 
Back/En pyjamas for to; Hero’s Island/ 
Heltenes ø; Ride The High Country/De 
red efter guld. 64: Mail Order Bride. 65: 
The Rounders/To hårde drenge fra A ri- 
zona; The Shooting; M ajor Dundee. 67: 
W elcome To Hard Times/Manden der 
red ind i Dakota; Return of the Seven/ 
Syv mænd vender tilbage; In the Heat 
o f the N ight/I nattens hede. 68: The 
Split/G angsterreden. 69: Sm ith; Trog; 
The W ild Bunch/Den vilde bande; 
Crooks and Coronets. 70: Barquero; 
Sophie’s Place; There Was A Crooked 
Man/Slangen. 71: Two-Lane B lacktop/ 
M otorvej USA; The Hired Hånd. 72: 
Chandler. 73: Tom Sawyer; Kid Blue; The 
Thie f W ho Came to Dinner/Charm ety- 
ven; D illinger/D illinger -  gangsternes 
gangster. 74: Badlands; Bring Me The 
Head of A lfredo G arcia/Bring mig A lfre- 
do Garcias hoved; The W hite Dawn; 
Cockfigh ter el. Born to K i 11. 75: 92 In The 
Shade; Race W ith The Devil/D jævelsk 
terror. 76: Drum/Det sorte helvede; Dixie 
Dynamite. (CH)

O K K U L T IS M E  -  Siden Roman PO- 
LANSKIs succes med thrilleren »Rose- 
mary’s Baby« (68), hvor djævelen avler 
et barn med Mia ->  FARROW, har ok
kultisme været lid t af et modefænomen 
på film . I W illiam  FRIEDKINs - *  
EKSORCISTEN b le v  d e t  u d n y t te t  m e d  
størst kommerciel succes. Vigtigste film: 
71: The Mephisto W altz/I Satans kløer -  
P a u l W e n d k o s .  7 2 : T h e  O th e r /D e n  a n d e n  
-  R o b e r t  —► M ULLIGAN; T h e  Possession 
o f Joel Delaney/Besat af djævelen -  
W aris Hussein. 73: High Plains D rifte r/ 
En fremmed uden navn -  C lin t ->  EAST- 
W O O D; The Exorcist/Eksorcisten -  W il • 
liam Friedkin. 74: Man on a Swing/Hyp- 
nosemord? -  Frank PERRY; It ’s A live /

Baby K ille r -  Larry Cohen. 75: Race with 
the Devil/D jæ velsk te rror -  Jack Starrett; 
The Om en/Tegnet -  Richard DO N
NER. (PS)

O ’NEAL, Ryan (20.4. 1941) -  Skuespil
ler. Fulde navn: Patrick Ryan O ’Neal. 
18 år gammel i TV-serien »Tales of the 
Vikings«, optaget i Tyskland, som hans 
far Charles O ’Neal skrev manus til. I 
TV-reklam er og serierne »One Man H ig- 
gins«, »Dobie G illis«, »The Untouch- 
ables« og »My Three Sons«. Stjerne i 
serierne »Empire« og »Peyton Place«. 
Nedennævnte »This Rugged Land« er 
oprindelig en TV-produktion fra 1962, 
udsendt i b iograferne i England 1965. 
1970 medvirkede han i en TV-spille film  
»Love, Hate, Love«. Litt: Interview maj 
1972 +  ju li 1973. Film:
65: This Rugged Land. 69: The Big 
Bounce. 70: The Games; ->• LOVE STO
RY. 71: W ild Rovers/Da Frank og Ross 
red ud. 72: W hat’s Up, Doc?/Du er top 
pen, professor. 73: The Thief Who Came 
to Dinner/Charmetyven; Paper Moon. 75: 

BARRY LYNDON*. 76: N ickleodeon. 
77: A Bridge too Far. (PH)

Fra oven og ned, 
venstre t i l hø jre:
Robert De N iro ;

R ichard H arris og 
Sean Connery i 

»Oprør i minen«,
Richard Nixon,
W arren Oates,

Tatum og Ryan 
O 'N eal. Næste 

side, venstre til 
hø jre: Sam 

O ’Steen, Oscar,
Jennifer O ’N eill.

O ’NEAL, Tatum (5.11. 1963) -  Skuespil
lerinde. Datter af Ryan -► O ’NEAL og 
s k u e s p i l le r in d e n  J o a n n a  M o o re .  D e b u t  i 
» P a p e r  M o o n «  s.m. fa d e r e n ,  h v o r  h u n  
som BARNESTJERNE udviste et lo
vende talent. Litt: Interview ju li 1973; 
Time Magazine 21.5. 1973. Film:
73: Pap er Moon. 76: The Bad News 
Bears/Op med humøret, drenge; N ickle- 
ideon. (PH)
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ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S 
NEST -► GØGEREDEN

O’NEILL, Jennifer (20.2. 1949) -  Skue
spillerinde. Fotomodel i New York, favo
ritmodel fo r flere fo tografer, bl. a. Jerry 
-► SCHATZBERG. Studerede v. Neigh- 
bourhood Playhouse i New York. Gen
nembrud i »Sommeren 42«. Film:
68: For Love of Ivy/En mand til Ivy. 70: 
Rio Lobo. 71: Summer of ’42/Sommeren 
42 -  jeg glemmer dig aldrig; Such Good 
Friends/Æ gteskab på tremandshånd. 72: 
Glass Houses (prod. 70); The Carey 
Treatm ent/M istæ nkt fo r mord. 73: Lady 
Ice/Diamantpigen. 75: The Reincarnation 
of Peter Proud/Manden der levede to 
gange; W hiffs; L ’innocente. 76: The Devil 
and the Schoolteacher. (PH)

OPRØR I MINEN (The Molly Maguires) 
-  USA. P-start: 6.5. 68/© 1969/Prem: feb. 
70. P-selskab: Tamm/Paramount. P/l: 
Martin —► RITT. Manus: W alter Bern- 
stein, e fte r bog af Arthur H. Lewis. 
Foto: J ames Wong Howe (Technicolor). 
Klip: Frank Bracht. Medv: Richard Har
ris (James McParlan/James McKenna), 
Sean Connery (Jack Kehoe), Samantha 
Eggar (Mary Raines). 125 min. ->-105 min.

En kulmineby i Pennsylvania, 1876. 
Politidetektiven McParlan indlogerer sig 
i minebyen og skaffer sig kontakt med 
arbejderen Jack Kehoe, som po litie t 
mistænker fo r at være leder af »The 
Molly Maguires«, en gruppe m ilitante 
aktivister som kæmper fo r de hoved
sagelig irske m inearbejderes sag. Mc
Parlan fore lsker sig i en ung pige, Mary, 
og får stadig større respekt for Kehoe, 
og snart b liver det et dilemma for ham, 
hvorledes han skal komme ud af s itua
tionen igen. T il slut er han dog alligevel 
skyld i, at Kehoe og hans fo lk arreste
res og dødsdømmes.

Martin Ritts film  gav et fremragende 
tidsb illede, fremmanet i James Wong 
Howes smukke og imponerende b ille 
der af de dystre, trøstesløse forho ld i 
Pennsylvanias kulm inedistrikter i 1870’- 
erne, hvor den politiske kamp bestod i 
po litie ts te rror mod arbejderne og »The 
Molly Maguires«’ mod-terror. Ritts film 
er ret tilbageholdende i den po litiske 
a n a lyse , h v o r han ø n s k e r a t s t i l le  s ig
skeptisk overfor begge siders volds
a n v e n d e ls e , m en te g n e r  e t  s k a rp t p o r 
t ræ t a f fo r ræ d e re n , s p l i t te t  i en  lo y a li
te ts k o n f l ik t .  S om  ->  P E R IO D E F IL M  e r 
de n  b la n d t p e r io d e n s  m e s t p e rs p e k t iv 
r ig e  o g  a tm o s fæ re m æ tte d e . (P S )

OSCAR (Academy Award) -  En ca. 25
cm høj statuette, blevet til e fter forslag 
og udkast af MGMs daværende A rt D i
rector Cedric Gibbons og udført af 
skulptøren George Stanley. Statuetten 
vejer ca. 3 kg, er frem stille t i bronze og 
derefter forgyldt. Ingen ved med sikker
hed, hvordan navnet Oscar er blevet g i
vet statuetten, men den alm indeligt ac
cepterede forklaring er, at Margaret 
Herrick, b ib lio tekar på ->  ACADEMY 
OF MOTION PICTURE ARTS AND 
SCIENCES, da hun i 1931 så statuetten, 
udbrød: Den ligner min onkel Oscar. 
Første O scar-uddeling fandt sted 6.5. 
1929 som påskønnelse af fremragende 
præ stationer i sæsonen 1927-28 (W illiam 
Wellmans »Wings« fik  pris som bedste 
film ). De i USA mest respekterede sta
tue tte r gives fo r kategorierne 1) Best 
p icture; 2) Best performance by an ac- 
to r; 3) Best performance by an actress;
4) Best achievement in d irecting og 5) 
Best screenplay (originalmanus). I 70’- 
erne er der i de ovennævnte kategorier 
uddelt følgende Oscars:
70; 1) ->  PATTON: PANSERGENERA
LEN; 2) George C. SCOTT (for »Pat
ton«); 3) G lenda Jackson (for »Women 
in Love«); 4) Franklin J. ->  SCHAFFNER 
(for »Patton« og 5) Francis Ford -> 
COPPOLA og Edmund H. North (for 
»Patton«). 71: 1) ->  FRENCH CO NNEC- 
T IO N; 2) Gene HACKM AN (for »The 
French Connection«); 3) Jane FON
DA (for KLUTE); 4) W illiam  -> 
FRIEDKIN (for »The French Connec
tion«) og 5) Ernest Tidyman (for »The 
French Connection«). 72: 1) The -> 
GODFATHER; 2) Marlon ->  BRANDO 
(for »The Godfather«); 3) Liza MIN- 
NELLI (for -> CABARET); 4) Bob - *  
FOSSE (for »Cabaret«) og 5) Jeremy 
Larner (for -v  STEM PÅ McKAY). 73: 
1) -> SIDSTE STIK; 2) Jack LEM
MON (for »Save the Tiger«); 3) Glenda 
Jackson (for »A Touch of Class«); 4) 
George Roy ->  H ILL (for »The Sting«) 
og 5) David S. Ward (for »The Sting«). 
74: 1) The -> GODFATHER 2. det; 2) 
A rt Carney (fo r »Harry and Tonto«); 3) 
Ellen ->  BURSTYN (for ALICE BOR 
HER IKKE MERE); 4) Francis Ford Cop- 
pola (for »The G odfather Part II«) og
5) Robert TOW NE (fo r ->  CH IN A- 
TOW N). 75: 1) GØGEREDEN; 2) Jack

N IC H O L S O N  ( fo r  »O n e  F le w  O v e r
the Cuckoo’s Nest«); 3) Louise ->
FLETCHER (for »One Flew Over the 
C u c k o o ’s N e s t« ); 4) M ilo s  —► F O R M A N  
(for »One Flew Over the Cuckoo’s 
Nest«) og 5) Frank -> PIERSON (for 
En SKÆ V EFTERMIDDAG*). (PC)

O ’STEEN, Sam (1924) -  K lipper, instruk
tør. Efter high school og m ilitæ rtjeneste 
arbejdede han i W arner Brothers’ tryk 
keri. Kom som 30-årig i lære som k lip 
per (hos Owen Marks på »Biood Alley«, 
55). Efter 8 år fik  han chancen af Del
irier Daves og klippede dennes »Young- 
blood Hawke«. Siden har han klippet 
mange væsentlige produktioner, bl. a. 
nært samarbejde med Mike NICH- 
OLS. OSCAR-nominering fo r »W ho’s 
A fraid of V irg in ia W oolf?«, 1966. Har på 
TV instrueret »Brand New Life« (72), »I 
Love You, Goodbye« og »Queen of the 
stardust Ballroom« (Ballets dronning). 
Debut som film instruktør 1976 med 
»Sparkle«. Litt: Action, nov. 75. Film:
63: W all o f Noise (Kl-ass). 64: Young- 
blood Hawke/Huset Hawke; Kisses fo r 
My President; Robin and the 7 Hoods/ 
Robin og de 7 H ood’er. 65: Marriage 
on the Rocks/Hvordan man får succes i 
s it andet ægteskab med sin første kone; 
None But the Brave/Kun fo r de tapre. 
66: W ho’s Afraid of V irg in ia W oo lf? / 
Hvem er bange for V irg in ia W oolf? 67: 
Cool Hånd Luke/Skrappe Luke; The 
Graduate/Fagre voksne verden; H ote l/ 
Hotel Set. Gregory. 68: Rosemary’s 
baby. 69: The S terile  Cuckoo/Pigen 
Pookie. 70: Catch-22/ - *  PUNKT 22. 71: 
Carnal Knowledge/ — KØDETS LYST. 
72: Portnoy’s Com plaint/A lexanders stå
ende problem. 73: The Day of the Dol- 
phin/Operation Alpha. 74: CH INA-
TOWN. 76: Sparkle (I). (LØ)

O VERSETE, ikke-im porterede film -
Nedenstående er en liste over de væ
sentligste af de am. film , som ikke er 
blevet im porteret og derfor ikke vist i 
b iograferne eller TV.
70: The Traveling Executioner -  Jack —> 
SM IGHT; The Landlord -  Hal ASH- 
BY; The Angel Levine -  Jan Kadar; 
Rabbit, Run -  Jack Smight; A lex in 
W onderland -  Paul ->  MAZURSKY; Last 
of the Mobile Hot Shots -  Sidney 
LUMET; THX 1138 -  George LUCAS;
I Never Sang For My Father -  G ilbert 
-> CATES. 71: The Steagle -  Paul 
SYLBERT; W hat’s the M atter W ith He
len? -  Curtis ->  HARRINGTON; They 
M ight Be G iants -  Anthony Harvey; End 
of the Road -  Aram -> AVAKIAN. 72: 
C h ild ’s Play -  Sidney Lumet; Glass Hou
s e s  -  A le x a n d e r  S in g e r ;  H a m m e rs m ith
Is Out -  Peter Ustinov; Last of the Red
Hot Lovers -  Gene Saks; Savages -  
J a m e s  IV O R Y ; A  Seperate Peace — 
Larry ^  PEERCE; Play It As It Lays -  
Frank ->  PERRY; Journey Through 
Rosebud -  Tom ->  GRIES. 73: Ash

273



W ednesday -  Larry Peerce; Class of 
’44 -  Paul -> BOGART; Bang the Drum 
Slowly -  John ->  HAN C O C K; A Delicate 
Balance -  Tony Richardson; Executive 
Action -  David M ille r; The Homecoming
-  Peter Hall; The Iceman Cometh -  
John -y  FRANKENHEIMER; Kid Blue -  
James -y  FRAWLEY; The Last American 
Hero -  Lamont ->  JO HNSO N; Payday
-  Daryl -ny DUKE; Scalawag -  Kirk 
Douglas; Sisters -  Brian de -y  PALMA; 
S lither -  Howard —y ZIEFF; Some Call 
It Loving -  James B. -y  HARRIS; Love 
and Pain and the W hole Damn Thing -  
Alan J. - y  PAKULA. 74: Badlands -  Ter- 
rence M alick; C ockfigh te r -  Monte -y  
HELLM AN; Daisy M iller -  Peter -y  
BO G D ANO VIC H; Law and Disorder -  
Ivan -y- PASSER; Lovin ’ M olly -  Sidney 
Lumet; Luther -  Guy Green; Rhino- 
ceros -  Tom O ’Horgan; The Savage Is 
Loose -  George C. - y  SCOTT; The 
W hite Dawn -  Philip -y  KAUFMAN. 75: 
G alileo -  Joseph Losey; The Hiding 
Place -  James F. C o llie r; Lies My 
Father Told Me -  Jan Kadar; The N ickel 
Ride -  Robert —y M ULLIGAN; Rancho 
DeLuxe -  Frank Perry; Smile -  M ichael 
-y  RITCHIE; The W ild  Party -  James 
Ivory; Cooley High -  M ichael Schultz.

(PS)

P A C IN O , Al (21.4. 1940) -  Skuespiller. 
S tuderet på —y ACTORS’ STUDIO og 
spillede Richard III til afgangseksamen. 
Tony 1968 fo r »Does a T iger W ear a 
Necktie« og fast tilkny tte t Theatre Com- 
pany i Boston. Film:
71: The Panic In Needle Park/Panik i 
nåleparken. 72: The —y GODFATHER. 
73: Scarecrow/Fugleskræ m slet: Seroico. 
74: The Godfather, Part II/ ->  G ODFAT
HER 2. DEL. 75: Dog Day Afternoon/En 
-y  SKÆ V EFTERMIDDAG*. 76: Bobby 
Deerfie ld. (MB)

PAKULA, Alan J. (7.4. 1928) -  Instruk
tør. Også producer. Født i New York, 
senere på Yale University. 1950 til 
MGMs produktionsafdeling, derefter til 
- y  PARAMOUNT. Selvstæ ndig producer 
siden 1957 og har sideløbende med film 
virksomheden også produceret flere 
teaterstykker, bl. a. »Comes a Day«, 
»Laurette« og »There Must be a Pony«. 
Skrev 63 skuespille t »Jennie«. Instruk
tørdebut 1969. Litt: Kos. 125; S ight and 
Sound, spring 1972; Chaplin 133, 1974. 
Film:
57: Fear Strikes Out/En sund sjæl (P). 
63: To KiII a M ockingbird /D ræ b ikke en 
sangfugl (P); Love W ith the Proper 
Stranger/En nat med en fremmed (P). 
65: Baby the Rain Must Fall/G iv mig en 
chance (P). 66: Inside Daisy C lover (P); 
Up the Down Staircase (P). 68: The 
Stalking M oon/Det b lod ige spor (P). 69: 
The S terile  Cuckoo/P igen Pookie ( +  P). 
71: ->  KLUTE ( +  P). 73: Love and Pain 
and the W hole Damn Thing (+  P). 74: 
The Parallax V iew / ->  SIDSTE VIDNE 
( +  P). 76: A ll the President’s Men/ -y  
ALLE P R Æ S ID E N T E N S  M Æ N D *  (+  P ).

(CH)
P A L M A , B rian D e  (1940) -  Instruktør. 
Uddannet ved Colum bia University og 
Sarah Lawrence College (M.A.). Lavede 
i co llege-tiden en serie kortfilm , bl. a. 
»W otan’s Wake« som fik  Rosenthai 
Foundation Award fo r bedste film  lavet 
af en amerikaner under 25 år. Den blev 
bedste film  på M idwest Film Festival

1963. S pille film -debu t 1964 med »The 
W edding Party«, som først blev udsendt 
i 1969 efte r succes’en med »Greetings« 
(Sølvbjørn i Berlin). Er inspireret af 
bl. a. H itchcock, hvilket ses tyde ligst i 
»Sisters« (ikke vist i Danmark). Litt: 
Action, sept.-okt. 74; Filmmakers News- 
letter, sept. 73; -  do -  apr. 74; -  do -  
feb. 75; Kos. 127. Film:
62: W otan’s W ake (kortfilm ). 66: The 
Responsive Eye (dokumentarfilm ). 68: 
Greetings/U.S. Greetings =  Hilsen fra 
Amerika ( +  Co-M a +  K l); Murder a la 
Mod (+  Ma +  Kl). 69: The W edding 
Party (produceret 1964) (+  P +  Ma +  
Kl). 70: Hi Mom! ( +  Ma); Dionysus in 
’69 (+  Co-Ma). 72: G et to Know Your 
Rabbit. 73: Sisters (+  story +  Ma). 74: 
Phantom of the Paradise (+  Co-Ma). 
76: Obsession ( +  Co-M a); Carrie. 77: 
Between the Lines (S). (LØ)

PANAVISION er ikke et bestemt film 
format, men et amerikansk firma, der 
producerer kameraer og optikker. Pana- 
vision eksisterer både i 70 mm og 35 
mm, oq både i widescreen og scope 
(-> FORMATER). Kameraerne er gen
nemgående tunge og svære at håndtere, 
men de berømmes af amerikanske in
struktører fo r deres akkuratesse og for 
optikkernes knivskarphed. Det tyske ka
mera A rriflex, der er mindre og mere 
enkelt at arbejde med, træ ngte en over
gang stæ rkt frem på det amerikanske 
marked, ikke m indst e fter at tyskerne 
havde konstrueret deres A rriflex 35 BL, 
et b lim b’et kamera, altså lydløst, der 
kunne håndholdes. Panavision svarede 
med deres Panaflex, der har de samme 
egenskaber, og A rriflex er nu på tilbage
gang igen.

Den første film , der blev optaget med 
det nye Panaflex, var Sydney —y POL- 
LACKs »The Yakuza«. Dog blev enkelte 
sekvenser til Steven -y  SPIELBERGs 
»The Sugarland Express« som et ekspe
rim ent film e t med Panaflex. (IL)

PARALLAX VIEW, The - y  SIDSTE VID
NE

PARAMOUNT PICTURES -  Produktions- 
og distributionsselskab dannet i 1927 ved 
en sammenslutning af udle jningsselska
bet Paramount Picture D istribution Com- 
pany (opr. 1914) og produktionsselskabet 
Famous Players-Lasky (startet allerede 
1912 som Famous Players). Selskabets 
slogan var i trediverne »If it ’s a Para
mount Picture, it ’s the best show in 
town«, i en periode, da Paramount så 
at sige specia liserede sig i elegante 
lystspil, først og fremmest instrueret af 
Ernst Lubitsch (der en overgang funge
rede som selskabets produktionschef), 
men også af Preston Sturges, M itchell 
Leisen og senere B illy W ilder. I 1966 
blev Paramount et datterselskab af Gulf 
and Western, og den tid lige re  skuespil
ler Robert -y  EVANS blev ieder af sel
skabets produktion med film  som -y  
LOVE STORY og The -y  GODFATHER 
som de største succes’er. I Europa (og
så Danmark) varetages selskabets ud
lejning af det af Paramount og ->  UN I
VERSAL i fæ llesskab oprettede -y  CINE- 
MA INTERNATIONAL CORPORATION.

(PC)

PARKS, Gordon (30.11. 1915) -  Instruk
tør, fo rfa tte r og fotograf. Begyndte sin 
karriere som reportagefotograf under 2. 
verdenskrig og fortsatte senere som 
journalist og fo tograf fo r Life Magazine. 
Blandt hans romaner er de selvbiogra
fiske sk ildringer »Choice of Weapons«, 
hvori han skildrer sine første år som 
korrespondent, og »The Learning Tree«, 
der danner basis fo r hans debutfilm . 
Han har desuden lavet en del dokumen
tarfilm  til TV, der skildrer negernes v il
kår i USA, to af dem »Africa and I« og 
»Crisis in the City« blev fo tograferet 
af sønnen Gordon Parks jr. (ca. 1942), 
der har lavet spille film ene »Super Fly« 
(72), »Thomasine and Bushrod« (73) og 
»Three the Hard Way« (74) (også -y  NE
GERE i am. film ). Litt: Action, ju li-aug. 
72. Film:
69: The Learning Tree/Med knyttede 
næver (+  M +  P). 71: Shaft/John Shaft 
-  Detektiv i aktion (+  S). 72: Shaft’s Big 
Score/Shafts store kup (+  S 4- Mu). 74: 
The Super Cops/Superstrømerne. 76: 
Leadbelly. (MB)

PASSER, Ivan (1933) -  Instruktør. Født 
i T jekkoslovakiet. Efter Dubceks fald 
1968 tog han til England, hvor han ville 
lave »Thousands of Beautiful Women«. 
Ikke realiseret. Derefter til USA, hvor 
han 1971 debuterede med »Born to Win«, 
en komedie om narkomaner med George 
-y  SEGAL i hovedrollen. Litt: Filmrutan 
4, 73. Film (siden Filmens HHH, IV):
71: Born to W in/Født til at vinde. 74: 
Law and Disorder (+  Co-Ma). 76: Crime 
and Passion =  Ace Up My Sleeve/Et 
es i ærmet. 77: The Silver Bears. (LØ)
PATTON: PANSERGENERALEN (Pat
ton) -  USA. P-start: 2.3. 69/© 1969/Prem: 
4.2. 70. P-selskab: 20th Century-Fox. 
P: Frank McCarthy. I: Franklin J. —y 
S C H A F F N E R . Manus: F ra n c is  F o rd  —>
COPPOLA, Edmund H. North, efter
Ladislas Faragos biografi og Omar N. 
Bradleys selvbiografi. Foto: Fred —y 
KOENEKAMP (DeLuxe, CinemaScope). 
Klip: Hugh S. Fowler. Musik: Jerry -y  
GOLDSMITH. Medv: George C. -y  
SCOTT (George S. Patton), Karl Mal- 
den (Omar N. Bradley), Michael Vogler 
(Erwin Rommel), M ichael Bates (Mont- 
gomery). 170 min. Litt: Kos. 98.
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I 1943 sendes General George S. Pat
ton til Tunis fo r at styrke moralen efter 
Rommels sejre. Pattons resultater er 
åbenbare, men det vækker skandale, da 
han smækker en menig en ørefigen og 
beskylder soldaten fo r fejhed, skønt der 
er tale om kampchok. Patton må o ffen t
lig t undskylde sin handling og um iddel
bart e fter fritages han fo r sin post. Pat
ton får senere kommandoen over den
3. arme, men um iddelbart før han tror 
at have den endelige sejr indenfor ræk
kevidde fratages han kommandoen til 
forde l dels for Montgomery, dels fo r de 
russiske styrker.

Før filmens CREDITS præsenteres 
Patton med et kæmpemæssigt Stars and 
Stripes som baggrund, mens kameraet 
viser alle deta ljer i Pattons ydre frem 
toning -  en frapperende visuel præsen
tation af en mand, der til fu lde svarer 
til instruktørens foretrukne tema: et 
menneske »out of place, out of time«. 
Begivenhederne skildres filmen igennem 
set med Pattons øjne, og i George C.

Scotts præstation nås det momumentale. 
Scott e jer den nødvendige energi, han 
ejer den nødvendige fanatisme, og sår
barheden, og den humor, der yderligere 
afbalancerer og udvider b illede t af Pat
ton, som i megen europæisk h istorieop
fatte lse betragtes som en brovtende 
cowboy i generaluniform . Patton var 
kriger om en hals, han var bramfri, han 
elskede gloire  og han var en menneske
lig anakronisme, som kun i verdenskri
gens fem år fandt s it rette element. Han 
var også en uhyre sammensat person
lighed, og Schaffners film  er en rimelig 
humanisering af skikkelsen med både 
dens positive og negative sider. (PC)

P E C K IN P A H , Sam (1926) -  Instruktør. 
Litt: Sight & Sound, spring 1973. Kos-
morama nr. 114, maj 1973. Film Quar- 
Lrtt: S ight and Sound, spring 1973; Kos. 
114; Film Quarterly, spring 1975. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: The W ild Bunch/Den vilde bande

( +  Co-Ma). 70: The Ballad of Cable 
Hogue/ -► CABLE HOGUE -  PRÆRI
ENS TØRSTIGE MAND ( +  P). 71: Straw 
Dogs/Køterne ( +  Co-Ma). 72: Junior 
B o n n e r/-^JU N IO R  BONNER -  KØREN
DE COW BOY; The Getaway/Getaway -  
vild flugt. 73: Pat G arrett &. B illy the Kid. 
74: Bring Me the Head of A lfredo Garcia/ 
Bring mig A lfredo Garcias hoved (-F Co- 
Ma +  Co-K +  P). 75: The K ille r Elite. 
76: C ross of Iron. (CH)

PEERCE, Larry (1930) -  Instruktør. Født 
i New York. Kommende film : »Two- 
Minute Warning« med Gena —► ROW- 
LANDS og John ->  CASSAVETES. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
71: The Sporting Club. 72: A Separate 
Peace. 73: Ash Wednesday. 75: The 
O ther Side of the Mountain/Den anden 
side af bjerget. (LØ)

PENN, Arthur (27.9. 1922) -  Instruktør. 
Projekt: en film  over Tom W ickers bog 
»A Time to Die« om fangeopstanden i 
A ttica-fæ ngsle t i 1971. Litt: Sight and 
Sound, spring 1975. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
70: Little  Big Man/En GOD DAG AT 
DØ; Arthur Penn, 1922 -  : Themes and 
Variants (S). 73: Visions of E ight/OL på 
en anden måde (Episode: »The High- 
est«). 75: Night Moves/ — SKAKMAT 
(indspil. 73). 76: The Missouri Breaks/ 
Duel i Missouri. (CH)

PERIODE-FILM -  Betegnelse fo r film , 
der foregår i en tid lige re  historisk perio
de og som lægger vægt på tidssk ild rin 
gen. Der er en tradition i amerikansk 
film  for gennem fiktionsfilm  at tegne 
b illeder af især naturlig t nok USAs hi
storie. 70’ernes væsentligste periode
film  skildrer 1800-tallets indianer-krige 
i En —► GOD DAG AT DØ og »Soldier 
Blue«; sydstaterne før borgerkrigen i 
»Mandingo«; westem live t i CABLE 
HOGUE -  PRÆRIENS TØRSTIGE 
MAND og WESTENS VILDE DREN
GE; nybyggerlivet i »Zandy’s Bride«; 
amerikansk borgerskab på dannelses
rejse i Europa omkring århundredeskif
te t i »Daisy M iller«; im m igrantlivet ved 
århundredets begyndelse i ->■ HESTER 
STREET* og GODFATHER 2. del; den 
tid lige  arbejderbevæ gelse i ->  OPRØR I 
MINEN og JOE H ILL; Første Ver
denskrig i »Johnny G ot His Gun« og 
»Von Richthofen and Brown«, e fte rkrigs
tiden og 20’erne i »The Great W aldo 
Pepper«, »The Great Gatsby« og ->  
HOLLYW OOD CO W BO Y*; og 30’erne 
med DEPRESSIONEN i -> SIDSTE 
STIK, »Paper Moon«, »Hard Times« og 
-*■ TYVE SOM OS og de po litiske mas
sebevægelser i »The Day of the Lo- 
cust«, »Hindenburg« og -v  CABARET; 
40'erne og Anden Verdenskrig i PAT
TON: PANSERGENERALEN, »The Hid- 
ing Place«, »Summer of ’42«, 50’erne i 
->  SIDSTE FORESTILLING og 60’erne 
i ->  SIDSTE NAT MED KLIKEN. Genren 
har fåe t et opsving med den bølge af 
->  NOSTALGIFILM , hvori den relativt 
nære fo rtid  fremmanes. Vigtigste film: 
70: The Molly M aguires/Oprør i minen -  
Martin RITT; Patton/Patton: Panser
generalen -  Franklin SCHAFFNER; 
The Ballad of Cable Hogue/Cable Hogue 
-  præriens tørstige mand — Sam ->■ PEC
KINPAH; The Great W hite Hope/Det 
store hvide håb -  Martin Ritt; The Ha- 
waiians/Hawaii brænder -  Tom ->  GRIES;

L ittle  Big Man/En god dag at dø -  Arthur 
PENN; Sold ier Blue -  Ralph Nelson. 

71: Carnal K now ledge/->  KØDETS LYST
-  M ike -v  N ICHOLS; F iddler on the Roof/ 
Spillemand på en tagryg -  Norman —*■ 
JEW ISON; Johnny G ot His Gun -  Dalton 
Trumbo; The Last Picture Show/Sidste 
forestilling -  Peter BO GDANO VICH; 
Summer of ’42/Sommeren 42 -  jeg g lem 
mer dig aldrig -  Robert M ULLIGAN; 
Von Richthofen and Brown/Den røde 
baron -  Roger Corman; JOE HILL
-  Bo W iderberg. 72: Cabaret -  Bob ->  
FOSSE; 1776 -  Peter H. Hunt; Boxcar 
Bertha/Togrøverne fra Arkansas -  Martin 
-*■ SCORSESE. 73: American G ra ffiti/ 
S idste nat med kliken -  George ->  LU
CAS; Emperor o f the North/Jernbanens 
hårde drenge -  Robert ->  ALDRICH; 
D illinger/D illinger -  gangsternes gang
ster -  John M ILIUS; Oklahoma Cru- 
de/Oklahomas sorte guld -  Stanley K ra
mer; Paper Moon -  Peter Bogdanovich; 
Papilion -  Franklin Schaffner; The Way 
We W ere/ VORE BEDSTE AR -  Syd- 
ney POLLACK. 74: - *  CH INATO W N
-  Roman PO LANSKI; Daisy M iller -  
Peter Bogdanovich; The Front Page/Ryd 
forsiden -  B illy W ilder; The Great Gats- 
by/Den store Gatsby -  Jack C layton; 
Thieves Like Us/Tyve som os -  Robert

ALTM AN; Zandy’s Bride/Æ gteskabs- 
annoncen -  Jan Troell. 75: The Day of 
the Locust/Katastrofenatten -  John 
Schlesinger; Farewell, My Lovely/ -> 
FARVEL, MIN ELSKEDE* -  D ick RI
CHARDS; Funny Lady -  Herbert 
ROSS; The Great W aldo Pepper/A lle 
tiders vovehals -  George Roy ->  H ILL; 
Hearts of the W est/H ollywood Cowboy
-  Howard - *  ZIEFF; Hester S treet -  
Joan M icklin SILVER; The Hiding 
Place -  James F. C o llie r; The H inden
burg -  Robert W ise; Mandingo -  Ri
chard FLEISCHER; Hard Times/ 
S tree tfigh ter -  W alter HILL. 76: 
Gable and Lombard/En duft af skandale
-  Sidney Furie; ->  NEXT STOP, GREEN-
W ICH VILLAGE (Her leves live t)* -  
Paul MAZURSKY. (PS)

PERRINE, Valerie (3.9. 1946) -  Skuespil
lerinde. Showgirl i Las Vegas. Tog 1 Vi 
år til Europa. Debut i rollen som planet
pigen i Montana i SLAGTEHUS 5. L itt: 
Interview jan. 1975. Film :
72: Slaughterhouse-Five/S lagtehus 5. 73: 
The Last American Hero. 74: ->■ LENNY. 
76: W. C. Fields and Me; Scramble; 
W indfa ll. (PH)

PERRY, Frank (1933) -  Instruktør. Er 
ikke identisk med skuespilleren af sam
me navn. Vakte opsig t med »Sidste 
sommer« om seksuel magtkamp mellem 
teenagers. Kort e fter kønsrolle-debat
filmen »Konen er gal« blev han sk ilt 
fra m anuskriptforfatter-hustruen Eleanor 
Perry, og har siden haft vanskeligt ved at 
finde kunstnerisk og kom m ercielt fo d 
fæste. Hun skrev siden bl. a. manuskript 
til Sarafians »Vildmarkens lovløse«. F il
men »Trilogy«, skrevet af Truman Ca- 
pote, er oprindelig produceret fo r TV 
Projekt: En film atisering af Irwin Shaws 
roman »Nightwork«, som Perry i e fte r
året 75 sikrede sig film re ttighederne til
fo r 250.000 dollars. Se i øvrigt Filmens 
HHH, IV. L itt: Image et son, 295, april 
1975; M illim eter, nr. 5, maj 1975. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
68: The Swim m er/K læ dt af til skindet. 
69: Last Summer/Sidste sommer; Tri-
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logy (+  P). 70: Diary of a Mad House- 
w ife/Konen er gal ( +  P). 71: Doc/Doc 
Holliday. 72: Play It as It Lays (+  P). 
74: Man on a Swing/Hypnosemord?. 75: 
Rancho DeLuxe. (PH)

P H A N TA S Y  -  Phantasy-film opererer 
med fantastiske elementer, så som -*• 
O KKULTISM E, drømme, frem tidsv is io
ner ( - *  SCIENCE FICTIO N), allegori. 
Drømme, erindringsfantasier og fo res til
linger sp ille r således en central rolle i 
»Johnny G ot His Gun«, SLAGTEHUS 
5, »Summer Wishes, W inter Dreams« og 
»Up the Sandbox«. Film som ->  DUEL
LEN, »Prime Cut« og »Jonathan Living- 
ston Seagull« nærmer sig allegorien. 
Vigtigste film:
70: Something fo r Everyone/Kæ rlighed 
til alle -  Harold Prince; Alex in W onder- 
land -  Paul M AZURSKY; Brewster 
M cCIoud/Fuglemanden -  Robert ->  ALT
MAN. 71: Johnny G ot His Gun -  Dalton 
Trumbo. 72: Everything You Atways 
W anted To Know About Sex But Were 
A fra id To Ask/M in yndlingsperversion -  
W oody —► ALLEN; S laughterhouse-Five/ 
Slagtehus 5 -  George Roy -> H ILL; Up 
the Sandbox/Dejlige heks -  Irvin -> 
KERSHNER; Prime Cut/Hakkedrenge -  
M ichael RITCHIE; Duel/Duellen -  
Steven —► SPIELBERG. 73: High Plains 
Drifter/En fremmed uden navn -  C lin t 
EASTWOOD; Jonathan Livingston Sea- 
gull/Jonathan Livingston H a vm å g e -H a ll 
Bartle tt; Lost Horizon/Tabte horisonter -  
Charles Jarrot; Summer Wishes, W inter 
Dreams/Husker du . . .  -  G ilbert ->  CA- 
TES. 74: Andy W arho l’s Frankenstein/ 
Frankenstein -  Paul MORRISSEY. 75: 
The Day of the Locust/Katastrofenatten 
-  John Schlesinger. 76: Crime and Pas
sion =  An Ace Up My Sleeve/Et es i 
æremet -  Ivan ->  PASSER. (PS)

PIE R SO N , Frank R. (1925) -  M anuskript
forfa tte r, instruktør. Født i New York. 
Søn af Louise Randall (m edforfa tter til 
bl. a. »M ilred Pierce«). Var en tid  Hol- 
lywood-korrespondent fo r Time Maga- 
zine. Har skrevet til TV-serierne »Have 
Gun, W ill Travel«, »Route 66« og »Ni- 
chols« (71). Hans to første film m anu
skrip ter blev OSCAR-nomineret. In
struktørdebut 1970 med »The Looking 
Glass War« e fte r John le Carrés roman. 
Oscar 1975 fo r best original screenplay: 
»Dog Day Afternoon«. Litt: Films and 
Film ing, sept. 69. Film:
65: Cat Ballou (Co-Ma). 67: Cool Hånd 
Luke/Skrappe Luke (Co-M a); The Hap- 
pening/Ungdom i d rift (Co-Ma). 70: The 
Looking Glass W ar/Spejlg laskrigen (I). 
71: The Anderson Tapes/Anderson kla
nen (Ma). 75: Dog Day Afternoon/En 
->  SKÆ V EFTERMIDDAG* (Ma). 76: A 
Star is Born (I). 77: Love in the Streets 
(I +  Ma). (LØ)

P ILO T -  I amerikansk TV betegnelsen 
fo r den første episode i en ny TV-serie. 
D e t  e r  p i l o t ’e n , d e r  s k a l » s æ lg e «  s e r ie n
til potentielle sponsors, som ser en re
klameværdi i den. Man har naturligvis 
af samme grund haft et større budget 
på p ilo t’en end på de efterfø lgende ep i
soder. Det betræ ngte marked har gjort, 
at p ilo t’er, der ikke er b levet serialized, 
er indgået i eksisterende TV-FILM 
anto log ier som W orld Premiere, Movie 
of the W eek, etc. O rdet har fået en spe
cie l betydning i Danmarks Radio TV,

hvor det er betegnelsen for et program, 
film  eller bånd, som en program afdeling 
ønsker hjem kaldt til gennemsyn med 
evt. udsendelse fo r øje. (PM)

PLAYBOY -  Am. månedsblad, der rum
mer seriøse artikler, fik tion, interviews 
og b illeder af afklæ dte damer. Udk. 
siden 1953, udg. af Hugh M. Hefner 
(født 1926). Bladets første nr., dec. 1953, 
rummede det berømte nøgenbillede af 
Marilyn Monroe, genoptrykt i januar-nr.
1974. Bladets væsentligste film m edar
bejder er A rthur Knight, fo rfa tte r til f ilm 
historien »The Liveliest Art« (57). Han 
publicerer s. m. Hollis A lpert som fø l
je ton »The History of Sex in Cinema« 
fra april 1965; værket er aldrig blevet 
udsendt i bogform. Siden er det blevet 
a jourført i årlige artik ler om »Sex in 
Cinema 19. .« (november-numre) og 
»Sex Stars of 19. .« (december-numre). 
Bladet har ofte rummet såkaldte »picto- 
rials«, som præsenterede en kvindelig 
film stje rne i mere eller mindre afklæ dt 
tilstand, eksempelvis Bibi Andersson 
(feb. 70), Lola Falana (juni 70), Marisa 
Berenson (okt. 71, feb. 76), Dominique 
Sanda (marts 72), Maria Schneider (feb.
73) , Valerie ->• PERRINE (maj 72, apr. 
76) og pornostjernerne Marilyn -► 
CHAMBERS (apr. 74) og Linda LOVE- 
LACE (apr. 73, feb. 75). Desuden har 
der været artik ler og b illedsto f om en
kelte film , f. eks. »Satyricon« (art. af 
Fellini, maj 70), »Savages« (marts 72), 
»Prime Cut« (juni 72), »Boxcar Bertha« 
(aug. 72), »Last Tango« (feb. 73), »Zar- 
doz« (marts 74), »Lisztomania« (okt. 75). 
Bladets v ig tigste film sto f er de store, 
ofte fremragende interviews med in
struktører og stjerner; i 70’erne har der 
været f lg . : Raquel W elch (jan. 70), Peter

FONDA (sept. 70), E llio tt - *  GOULD 
(nov. 70), John Wayne (maj 71), John 

CASSAVETES (ju li 71), Roman - *  
POLANSKI (dec. 71), Jack N ICHOL- 
SON (apr. 72), Sam PECKINPAH 
(aug. 72), C lin t - *  EASTWOOD (feb.
74) , Robert -v  REDFORD (dec. 74), Mel

BROOKS (feb. 75), Dustin HOFF-
MAN (apr. 75), Francis Ford -► COP- 
POLA (ju li 75), James -► CAAN (feb. 
76), Robert ALTM AN (aug. 76). Hef
ner har desuden oprette t produktions
selskabet Playboy Productions, der med 
ham selv som Executive Producer hidtil 
har produceret tre sp ille film : »Mac- 
beth«, instr.: Roman Polanski, England 
1972 (jf. Playboy, feb. 72), »The Naked 
Ape« (efter Desmond Morris), instr.: 
Donald Driver, animation: Chuck Swen- 
son, USA 1973 (jf. Playboy, sept. 73) og 
»The Crazy W orld o f Julius Vrooder«, 
instr.: A rthur - *  HILLER, USA 1974, 
med Tim othy ->  BOTTOMS og Barbara 
Seagull -► HERSHEY. (PS)

PLAY IT AGAIN, SAM MIG OG BO
GART

POLANSKI, Roman (18.8. 1933) -  Instruk
tør. M ordet på hans hustru, Sharon Tate, 
afbrød hans karriere og flere projekter 
skrinlagdes, men han tog atter tråden 
op fra sin personligt prægede produk
tion i 1971. Hans seneste film  er en 
fransk-amerikansk co-produktion. Litt: 
Ivan Butler: The Cinema of Roman Po
lanski, London 1970; Pascal Kane: Ro
man Polanski, Paris 1970; Playboy, dec. 
1971. Film (siden Filmens HHH, IV):
69: A Day at the Beach/En dag ved stran

den (M +  P). 70: The Magic C hristian/ 
The Magic Christian -  En beatle i Pa
radis (S). 71: Macbeth ( +  M). 72: Che?/ 
Hva’? (+  M +  S). 74: CHINATOW N 
(+  S); Andy W arho l’s Dracula/Dracula 
(S). 76: The Tenant =  Le locatairé/Den 
nye le jer (+  Co-M a +  S). (PH)

POLITIFILM er en undergruppe af 
KRIM INALFILM EN. Politimanden er ho
vedperson, og historien fortæ lles nor
malt ud fra hans point of view. De nyeste 
forløbere fo r genren var -► SIEGELs 
»Madigan« (68) og »Coogan’s Bluff« 
(68) og JEW ISONs »In the Heat of the 
Night« (67). Det endelige gennembrud 
for genren var Siegels DIRTY HAR
RY, hvor C lin t -► EASTWOOD spillede 
politimanden, der fremstod som en he
roisk håndhæver af et retfæ rdighedsbe
greb, som var mere i pagt med den 
amerikanske fron tie r-trad ition  end med 
det etablerede samfunds law and order- 
begreb. Politimanden, der o fte må gribe 
til -> SELVTÆ GT, ses som en outsider, 
lige så fredløs og moralsk dubiøs som 
forbryderen. — FLEISCHERs bastant 
heroiserende »The New Centurions« 
lagde op til en frastødende kult af den 
tough’e, ensomme strisser, som opof
rende våger over borgernes ve og vel 
ligesom romerrigets centurioner. Kom i
ske bidrag til genren var »Cops and 
Robbers«, »Law and Disorder« og »Free- 
bie and the Bean«. Blandt genrens bed
ste film  er - *  FRIEDKINs FRENCH 
CO NNECTIO N, FRAN KEN HEIMERs

SEQUEL FRENCH CO NNECTIO N 
2. DEL, og - *  GUERCIOs »Electra G lide 
in Blue«, der forta lte  sin tragiske historie 
om en m otorcykelbetjent med sær, drøm
meagtig b illedkunst og allusioner til 
»Easy Rider«. V ig tigste film :
71: D irty Harry -  Don Siegel; The French 
Connection -  W illiam  Friedkin. 72: 
Across 110th Street/Bag 110. gade -  
Barry Shear; The New Centurions/Pan- 
sernes beskidte job -  Richard Fleischer. 
73: Badge 373/Politiskilt 373 -  Howard 
W. Koch; Cops and Robbers/Lovens 
lange fingre -  Aram — AVAKI AN;  De- 
tro it 9000 -  A rthur Marks; E lectra G lide in 
Blue/På farlig  patru lje -  James W illiam  
G uercio; The Laughing Policeman/Ende- 
station mord -  Stuart ROSENBERG; 
Magnum Force/D irty Harry går amok - 
Ted - *  POST; The Seven Ups/Politiets 
hårde kerne -  Philip - *  D ’AN TO NI; Ser- 
pico -  Sidney -> LUMET. 74: Busting -  
Peter Hyams; Freebie and the Bean/ 
Knust bil til frokost -  Richard Rush; 
M cQ /M cQ  renser ud -  John Sturges; 
Law and Disorder -  Ivan ->  PASSER; 
The Super Cops/Superstrømerne -  G or
don PARKS. 75: The French Connec
tion II -  John Frankenheimer; Report to 
the Com m issioner/Rapport til p o liti
kommissæren -  M ilton -*■ KATSELAS; 
Hustle/Strømeren og luksuspigen -  Ro
bert ALDRICH. (PS)

POLITISKE FILM -  En gruppe af 70'- 
ernes film  sk ildrer i fik tiv  form politikere 
og politiske forhold og begivenheder.

O P R Ø R  I M IN E N , J O E  H IL L , » B o x 
c a r  B e rth a «  o g  ->  V O R E  B E D S T E  ÅR 
h a n d le r  om  p o lit is k e  a g ita to re r  ->■ R IT - 
C H IE s  S T E M  PÅ  M c K A Y  g a v  e t k o ld t  
a n a ly t is k  p o r træ t a f en p o li t ik e rs  t i lb l iv e l 
se . P o lit is k e  a t te n ta te r ,  m ed m e re  e l le r  
m in d re  d ire k te  a llu s io n e r  t i l  n ye re  am . h i
s to r ie . b e h a n d le s  i f i lm  som  ->  S ID S T E  
V ID N E , ->  N A S H V IL L E * , - *  T A X I D R I-
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VER* og »The Day of the Dolphin«. Wa- 
tergate satte s it præg på ->  AFLYTNIN
GEN og blev direkte sk ild re t i ALLE 
PRÆSIDENTENS MÆ ND*. C lA-under- 
søgelserne inspirerede -*■ POLLACKs 
»Three Days of the Condor« og PEC- 
KINPAHs »K ille r Elite«. En mere direkte 
polem isk/satirisk po litisering findes i de 
semidokumentariske film  om Richard -*• 
NIXON, RICHARD og »Millhouse«. 
Vigtigste film:
70: P a tto n /->  PATTON: PANSERGENE
RALEN -  Franklin - *  SCHAFFNER; The 
M olly M aguires/Oprør i Minen -  Martin 
RITT; The Strawberry S tatem ent/B lod og 
jordbæ r -  Stuart Hagman; The Kremlin 
Letter/B revet fra Kreml -  John Huston; 
W USA -  Stuart ROSENBERG. 71: Joe 
H iil -  Bo W iderberg; M illhouse -  Emile 
de Antonio. 72: Boxcar Bertha/Togrøver- 
ne fra Arkansas -  Martin SCORSESE, 
The Candidate/Stem på M cK ay-M ichae l 
R itchie; Richard -  Lorees Yerby &. Har
ry Hurwitz. 73: The Way We W ere/Vore 
bedste år -  Sydney Pollack; The Day of 
the Dolphin/O peration Alpha -  Mike

— NI CHOLS.  74: The Conversation/ ->■ 
AFLYTNINGEN -  F. Ford COPPOLA; 
The Parallax V iew /S idste vidne -  Alan J.

PAKULA; Rosebud/Operation Rose
bud -  O tto Preminger. 75: The Hinden- 
burg -  Robert W ise; Posse/Eftersøgt for 
togrøveri -  K irk Douglas; Rollerball - 
Norman — JEWI SON;  Three Days of 
the Condor/Tre døgn fo r »Condor« -  
Sydney Pollack; The K ille r Elite -  Sam 
Peckinpah. 76: Breakheart Pass/Fort 
Hum boldt -  Tom -> GRIES; All the Pre- 
s ident’s M en/A lle præ sidentens mænd 
-  Alan J. Pakula; Nashville -  Robert -*■ 
ALTM AN; Taxi Driver -  Martin Scor- 
sese. (PS)

POLLACK, Sydney (1934) -  Instruktør. 
TV-spillefilm en »The Game« (66). Pro
jek t: »Victory« efter Joseph Conrad. 
Litt: Kos. 111; Film Comment, sept.-okt. 
75. Film (siden Filmens HHH, IV):
68: Castle Keep/Den enøjede falk. 69: 
They Shoot Horses, Don’t They?/Jamen, 
man skyder da heste?. 72: Jeremiah 
Johnson/Manden der ikke kunne dø. 73: 
The Way We W ere/ VORE BEDSTE 
ÅR. 74: The Yakuza/Yakuza -  den hem
melige liga. 75: Three Days of The Con
dor/Tre døgn for »Condor«. 76: Bobby 
Deerfie ld (+  P). (MB)

POLLARD, Michael J. (30.5.1939) -  Skue
spiller. Læste til skuespiller på - *  AC- 
TORS’ STUDIO og debuterede på 
Broadway i »Comes the Day«. Spillede 
bl. a. med i »A Loss of Roses« og fik 
den samme rolle i film atiseringen (»The 
Stripper«). I TV har han sp ille t i serier
ne »Gunsmoke«, »The Virginian« og »I 
Spy«. OSCAR-nom ineret fo r bedste 
b iro lle i »Bonnie &. Clyde«. Film:

62: Adventures af a Young Man/Vinde- 
ren taber altid. 63: Summer Magic; The 
Stripper. 66: The Russians Are Corning. 
The Russians Are Coming/Russerne kom
mer, russerne kommer; The W ild  Angels/ 
De vilde engle. 67: Enter Laughing; 
Bonnie &  Clyde. 68: Caprice/O peration 
Caprice; Greetings From Niagara Falis 
(dok.); Jigsaw/Der mangler en brik. 69: 
H a n n ib a l B ro o k s /H a n n ib a ls  f lu g t  o v e r
alperne. 70: Little Fauss and Big Halsy/ 
Lille  Fauss og store Halsy. 72: Dirty 
L ittle  Billy. 73: The Legend of Frenchie 
K ing/Vestens vildkatte. 74: Sunday In 
The Country. 77: Between the Lines.

(MB)

PORNOFILM -  i am. film  ofte =  hard 
core, egl: hård kerne, modsat soft core, 
blød kerne. De maleriske synonymer be
skriver præ cist forskellen mellem film 
typerne, der karakteriseres af det erek- 
tile  vævs tilstand hos de mandlige med
virkende.

Under påvirkning af den øgede im port 
af danske, svenske og tyske soft core 
og en spredt im port af dokum entationer 
a la »Pornography in Denmark«, vovede 
den eksisterende amerikanske porno
film produktion sig frem i offentligheden 
med mere ambitiøse pro jekter i 1970-73, 
ansporet af den amerikanske højeste
rets årelange behandling af en række 
løbende pornografisager, der kun kunne 
tydes i retning af et mere libera lt syn 
på pornografi-begrebet. Genrens tr iv ia l
film  havde budgetter på ca 15.000 do l
lars, mens de ambitiøse film  i.rek lam er
ne kunne skilte med 350.000 dollars, og 
»a crew of 45«. Men i juni 1973 kom 
højesteret med en kendelse, som ikke 
b lo t var et slag mod triv ia l-pornoen, 
men mod satte film  som »Sidste Tango 
i Paris«, »A C lockwork Orange« og ->• 
UDFLUGT MED DØDEN. Og det gik, 
som man frygtede. Gangsterne rykkede 
ind på det halvforbudte marked, og da 
en journalis t spurgte Gerard Damiano, 
en af de ambitiøse producer/instruktø- 
rer, hvorfor han havde so lg t sine re ttig 
heder til »Deep Throat«, svarede han: 
»Because I don’t want my legs broken«.

Trods beslaglæ ggelser, tyverier og il
legal kopiering og videresalg af kopier 
var der mange penge i genren, og om
kring 2200 af USAs 18.000 b iografer var 
stadig v illige til at vise disse X -rated ’e 
risici, men o. 1975-76 mærkedes en ty 
delig afmatning af markedet -  paralle lt 
med det faktum, at hard-core elemen
ter i stigende grad indgår i de store 
Hollywood-film .

Foregangsmænd, producenter og in
struktører i genren var bl. a. Alex de 
Renzy, der åbnede porten til pornoland 
med den sem idokumentariske »Censor- 
ship in Denmark«, og som siden gjorde 
sig bemærket i den rene fik tion  med 
»Sweet Agony« (73). Det første store 
internationale scoop stod dog Gerard 
Damiano fo r med lanceringen af Linda 
-»■ LOVELACE i »Deep Throat« (72) der 
også navngav stjernen fra uta llige ille 
gale pornofilm  Harry — REEMS.  Den 
efterfu lgtes af bl. a. Georgina ->  SPEL- 
VIN i »The Devil in Miss Jones« og den 
ambitiøse »Memories W ithin Miss Ag- 
gie« (74). T il samme gruppe må man 
henregne M itchell Bros.’ »Behind the 
Green Door« (74) med M arilyn -> C H A M - 
BERS, »The Resurrection of Eve« (73), 
»High Rise« (73) og Vi mili. do lla r-pro- 
je k te t »Sodom and Gomorrah« (75). En 
tred ie  instruktør over gennem snittet er 
Henry Paris (pseudonym for Radley 
Metzger) med »Score« (74), »The Pri
vate Afternoons of Pamela Mann« (75) 
og »Naked Came the Stranger« (75). 
Runners-up har været f. eks. Jonas 
M iddleton med »Illusions of a Lady« 
(74), Al Gordons »Fringe Benefits«, 
Screw Magazines »It Happened in H o l
lywood« (som b ladet selv gav 101 points 
i deres porno-film -barom eter, kaldet 
»petermeter«), Craig Baumgarten/Fred 
Donaldsons »Sometimes Sweet Susan« 
(74), der skrev historie ved at være den 
først hard-core, som blev »recognized 
by Screen Actors Guild«, altså aner-
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kendt som seriøs af skuespille rfo rbun
det, og Beau Buchanans »Happy Days« 
(74).

Indenfor den hom ofile hard-core næv
nes først og fremmest W akefie ld Poole 
fo r »Boys in the Sand« (72), »Bijou« (72) 
og »Moving« (74), mens Fred Halsteds 
film  søger ud i sub-genrer med S&.M- 
filmen »L.A. Plays Itself« (72) og farcen 
»Truck It« (73). Førende kvindelige in
struktør med specia le i kvinde-porno, 
Roberta Findley, nævnes især fo r »Angel 
Number 9« (74), og som kuriosum kan 
nævnes, at 1975 så ikke mindre end tre 
film  bygget over Xaviera Hollanders 
vandrette erindringer: Soft-core-versio- 
nen »The Happy Hooker« (med Lynn 
Redgrave), Larry G. Spanglers stærke 
»The Life and Times of Xaviera Hol- 
lander« og »Pleasure is My Business« 
med Xaviera selv. (-> SEX på film ).

Litt: Kos. 123-24 og 126, ->  PLAY
BOY, især A rthur Knights artik le r om 
»Sex in Cinema« i nov. 73 og nov. 75.

(PM)

POSEIDON ADVENTURE, The SOS 
POSEIDON KALDER

POST, Ted (1925) -  Instruktør. Født i 
New York. Teaterinstruktioner. F littig  på 
TV, har bl. a. instrueret episoder til 
serierne »Gunsmoke«, »Rawhide«, »Pey- 
ton Place«, »The Defenders«, »Route 
66«, »Columbo«. F ilm debut 1956. Film: 
56: The Peacemaker. 59: The Legend of 
Tom Dooley/Tom Dooley. 68: Hang ’Em 
H igh/K lyng dem op. 70: Beneath the 
Planet o f the Apes/Flugten fra abernes 
planet. 73: The Harrad Experiment; 
Magnum Force/D irty Harry går amok; 
The Baby. 75: W hiffs. (LØ)

PRODUCER er et begreb, der er spe
c ie lt amerikansk, og hvis lige man ikke 
rig tig t finder i dansk film .

Produceren er selvfø lgelig skurken i 
uta llige h istorie r fra Hollywood, hvor 
instruktører er blevet snydt og bedraget 
og sat i skammekrogen af disse magt
syge herrer, der i første række tænker 
på p ro fit og kun sjæ ldent på kunst. Der 
er ingen tvivl om, at mange af disse hi
s torie r er sande. Der er im idlertid heller 
ingen tv iv l om, at mange producere i 
tidens løb har sp ille t en stor kreativ 
rolle på deres produktioner. Dette emne 
er efterhånden så godt oplyst i f ilm litte 
raturen, at man -  frem for at referere 
løse eksempler -  bedst kan henvise til 
b iogra fie r om fo lk  som Thalberg, Selz- 
nick, John -»- HOUSEMAN, Howard 
Hughes og W alt Disney. Mest underhol
dende er Selznicks »Memos«, der giver 
et forrygende indblik i Hollywood bag 
kulisserne og et u tro lig t portræ t af en 
producer, der var meget kreativ, og som 
ikke bare var et dumt svin, men også et 
geni på s it fe lt.

Produceren er som o ftest den, der 
fra starten e je r rettighederne til det 
manuskript (bog, skuespil), der skal f i l 
matiseres. Det er derefter ham, der 
engagerer instruktør og skuespillere. 
Hvis han ikke selv kan finansiere pro
duktionen, må han gøre et selskab in te r
esseret i film en, enten ved at sælge den 
outright, d.v.s. sælge hele det fæ rd ig
tilre tte lag te  pro jekt, e ller ved at dele 
produktionsom kostningerne med selska
bet, f. eks. i form  af en d is tribu tions
garanti. Det er på dette tidspunkt muligt, 
at selskabet blander sig i rollebesæ t

ningen og de v ig tigste poster bag kame
raet, men det er ikke altid tilfæ ldet.

Det sker ikke sjæ ldent, at skuespillere 
e lle r instruktører selv har købt re ttig 
hederne til et manuskript, og de kan så 
selv fungere som producere på filmen. 
Robert - *  REDFORD er en af mange 
amerikanske skuespillere, der gør dette.
I fransk film  ser man, at Alain Delon 
som oftest er producer på sine egne 
film . Gode producere går over i film 
historien, ikke b lo t ford i de har stået 
bag store kom m ercielle successer, men 
lige så ofte ford i de har haft mod til at 
producere film  af stor kunstnerisk lødig
hed e lle r ford i de har haft mod til at 
lade nye instruktører komme frem og få 
en chance. (IL)

PRODUCTION DESIGNER (Produk
tionstegner) -> DEKORATIONER

PRODUCTION MANAGER PRODUK
TION

PRODUKTION kan være en film  (»Three 
Days of the Condor« er f. eks. en Dino 
De Laurentiis-produktion). I fagsprog 
betyder det som oftest en film s optage l
sesperiode, altså den periode, der lig 
ger e fter planlægningen og før efter- 
arbejdet. På amerikansk ta ler man om 
pre-production, production og post-pro- 
duction.

Ligesom instruktøren, fotografen, ly
den, dekorationerne og kostumerne har 
hver sin unit på en film, har også pro
duktionen en unit. P roduktions-afdelin
gen tager sig af det tørre arbejde, 
holder orden på regnskaber, kontrakter, 
aftaler, locations, transport, fortæring, 
råfilm forbrug og lignende. De skal bane 
vej for selve film holdet, og en god 
produktionsafdeling kan øve m irakler og 
gøre det ofte krævende og nervebe
tændte optagelsesarbejde glat og smer
te frit. T il dette har man location mana
gers og unit managers og production 
assistants, fo lk, der er en slags over
ordnede bydrenge og ganske uundvær
lige, men som ofte b liver kostet rundt 
med af instruktører og skuespillere.

I spidsen for produktionen står en -v  
PRODUCER. Hans kreative ansvar er 
gerne større på en amerikansk film  end 
på en europæisk. Til at forestå den dag
lige ledelse af film arbe jde t har han en 
associate producer. Det er denne, der 
fø lger med i regnskaber og produktions
plan fo r at se, at man ikke overskrider 
budget og tidsplan. Han deler sin tid 
mellem skrivebord og optagelsessted. 
I de tilfæ lde, hvor et stort produktions
selskab er im pliceret i produktionen fra 
starten (og det er de fleste tilfæ lde), 
ansætter selskabet en executive pro
ducer til at holde øje med, at deres 
interesser ikke vanrøgtes. Det skal dog 
siges, at skille lin ien mellem executive 
og associate producer er noget vag. 
På selve optagelsesstedet varetages de 
praktiske forho ld af en production ma
nager.

I Danmark ville man ikke operere med 
fle re enheder end producent, produk
tionsleder og indspiln ingsleder, plus d i
verse assistenter. (IL)

PRODUKTIONSSELSKABER -  T rad itio 
nelt deles i USA produktionsselskaber 
op i to  grupper, nemlig 'De store' (The 
Majors), der om fatter ->  COLUM BIA, 

METRO-GOLDW YN-MAYER, ->  PA-

RAMOUNT, 20TH CENTURY-FOX, 
UNITED ARTISTS, UNIVERSAL 

og WARNER BROTHERS (og som 
sammen med AVCO EMBASSY og 

ALLIED ARTISTS u d g ø r e  MOTION 
PICTURE ASSO CIATIO N OF AM ERI
CA). I de seneste år medregnes i prak
sis også W alt - *  DISNEY PRODUCTI- 
ONS og AMERICAN INTERNATIO
NAL PICTURES samt producenter, der 
har e tableret en re lativt fast d is tribu ti
onsaftale med de ovennævnte. O verfor 
disse står en stor og uensartet gruppe 
7+ UAFHÆ NGIGE PRODUCENTER, der 
i halvfjerdserne sp ille r en stadig større 
rolle. En opgørelse foretaget af bran
chebladet ->  VARIETY viser, at Univer
sal nu er det selskab, der økonomisk 
står stærkest, idet selskabet i 1975 hav
de en bru tto ind tjen ing på ia lt 289 miil 
dollars (heraf 201 miil. alene i USA og 
Canada), og bladet anslår, at Universal 
i Nordamerika (USA og Canada) havde 
en markedsandel på 25 % mod kun 9 % 
i 1971. På 2. pladsen kom 20th Century- 
Fox med en markedsandel på 14%  
(11,5% i 71), hvorefter fu lg te  Columbia 
med 13,1% (10,2% i 71), Paramount 
med 11,3% (17%  i 71), United A rtists 
med 10,7% -  heri medregnet udlejning 
af MGM-film , som UA har d istribueret 
siden 74 -  (7,4%  i 71), W arner Bros. 
9,1 % (9,3%  i 71), Buena Vista (Disneys 
udlejningsselskab) med 6 %  (8 %  i 71) 
og AIP 3,4 % (der fo re ligger ikke noget 
tal fo r 71, idet markedsandelen dengang 
var væsentlig mindre).

Blandt de producenter, hvis film  med
regnes blandt de tid lige re  nævnte sel
skabers, er f. eks. Ray Stark (producent 
af bl. a. »Funny Lady«, »The Sunshine 
Boys«), Carlo Ponti, Dino de Laurentiis 
M irisch Corporation (»Midway«), Za- 
nuck-Brown Productions (»Jaws«), For 
dem alle gælder, at de har sikret sig 
en vis uafhængighed, mens adskillige 
andre producenter, hvis film  udlejes 
gennem 'De S tore ’, ofte må acceptere 
skrappe betingelser fo r at få deres film  
udlejet. Endelig findes der en stor grup
pe produktionsselskaber, der først og 
fremmest er op re tte t af skattetekniske 
grunde, som det er tilfæ lde t, når skue
spillere e ller instruktører danner eget 
selskab, hvis film  udlejes af de nævnte 
'Store'. (PC)

PSEUDONYM =  navneskjul, benyttedes 
især i 50’erne, da 'heksejagten' (med 
senator Joseph McCarthy som soc ia lis t
forskrækkelsens fremmeste forta le r) i 
Hollywood og New York nåede et hø jde
punkt med ’b lack lis ting ' af alle kunst
nere, der enten nærede, havde næret 
e ller b lo t formodedes at nære sympati 
fo r hvad en m ilitant hø jre flø j vurderede 
som et anslag mod USAs grundvold. 
Blandt de kendteste ofre fo r ’b lack
lis ting ’ var Dalton Trumbo og Hugo 
Butler. Ud over dette sorte kapitel bru
ges pseudonymer oftest af kunstnere, 
der skønner at deres kunstneriske re
nommé vil lide under brugen af den på
gældende kunstners rette navn. F. eks. 
brugte Elaine -> MAY pseudonymet 
Esther Dale fo r sin indsats som manu
skrip tfo rfa tte r til O tto  Premingers »Such 
Good Friends«, og instruktøren John 
Erman blev til B ill Sampson på CRE- 
DITS til »Ace Eli and Rodger o f the 
Skies«, mens kombinationen Robert -*■ 
TOTTEN/Don ->  SI EGEL (der afløste 
Totten) blev til A llan Smithee på for-
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teksterne til »Death of a Gunfighter«. 
Ligeledes benyttedes der på fo rtekster
ne til »The Beguiled« navne på to ikke- 
eksisterende personer, og instruktøren 
Burt -> KENNEDY valgte at camouflere 
sin indsats på m anuskriptet til »Hannie 
Caulder« under det m istæ nkeligt lyden
de navn Z. X. Jones. En anden form for 
brug af pseudonym er, hvis en skuespil
ler accepterer en ->  CAM EO -rolle, da 
at optræ de under sit fødenavn i stedet 
fo r det engang valgte kunstnernavn (idet 
kunstnernavnet -  skønt reelt et pseudo
nym -  ikke er brugt som navneskjul, men 
som varemærke). W alter MATTHAU 
krediteres således på forteksterne til 
»Earthquake« under s it rig tige navn, 
W alter Mattuschanskayasky. (PC)

PUNKT 22 (Catch-22) -  USA. P-start: 
13.1. 69 /©  1970/Prem: juni 70. P-se!skab: 
Filmways/Paramount. P: John Calley, 
Martin Ransohoff. I: Mike —► NICHOLS. 
2nd unit-l: Andrew Marton, John Jordan,

Alan McCabe. Manus: Buck HENRY 
efte r Joseph ->■ HELLERs roman. Foto: 
David W atkin. 2nd unit-foto: Harold 
W ellman (Techn ico lor,->  PANAVISION). 
Klip: Sam -*■ O ’STEEN. P-tegn: Richard 
- *  SYLBERT. Medv: Alan -v  ARKIN 
(Yossarian), Martin Balsam (O berst Cath- 
cart), Richard ->  BENJAMIN (M ajor 
Danby), A rt ->  GARFUNKEL (Nately), 
Buck Henry (O berst Korn), Jon —► 
VO IG HT (M ilo M inderbinder). 122 min. 
Litt: Kos. 120.

En amerikansk flyvebase på Italiens 
kyst under Anden Verdenskrig. Bombe
flyver Yossarian går rundt i en verden af 
galskab. Han kæmper fo r at bevare men
neskelighed og sund fornu ft mens ver
denskrigen og m ilitæ rlivet raser omkring 
ham. En mosaik af absurde tild ragelser 
og forrykte personer. Anta lle t af bombe
togter, som flyverne skal gennemføre 
inden de kan forflyttes, b liver stad igt 
sat op, og t il s idst ser Yossarien, under 
indtryk af grufulde, afsindige og me
ningsløse ting der sker omkring ham, 
ingen anden udvej end at sejle bort i 
gummibåd mod Sverige!

M ike N ichols ’ film atisering af Joseph 
Hellers beundrede - *  BLACK HUMOR- 
klassiker (fra 1961) var en imponerende 
løsning af en næsten umulig opgave. 
Det lykkedes N ichols og m anusforfatte
ren Buck Henry at sammenfatte den 
omfangsrige, v id tlø ftige  roman i en kon
centreret beretning, som rummede den 
tem atiske essens af forlæ gget. Yossa
rian, kongenialt sp ille t af Alan Arkin, 
var en Everyman som går gennem en 
verden af galskab og fordærv. Han op
dager i hvilken fatal grad verden er 
belastet med synd og ondskab. Verden 
er nemlig behersket af en bestem t klau
sul, punkt 22, der altid giver en hvilken- 
somhelst korrupt øvrighed ret til hvad- 
somhelst. B landt uta llige galninge, som 
omgiver Yossarian, er M ilo M inderb in
der, som omskaber krigsskuepladsen til 
et gigantisk handelsmarked og bl. a. 
lader basens flyveplads bombe af egne 
fo lk  fo r at spare besværet fo r tyskerne, 
som til gengæld aftager e t s tort parti 
bomuld, han er bræ ndt inde med.

Filmen var en instruktionsteknisk tour 
de force med blændende udnyttelse af 
->  LOCATIONS og tim ing af b illedets 
mange og komplekse elem enter i kom
plicerede dybdekom positioner. (PS)

PUZO, Mario (1920) -  M anuskrip tfor
fatter. Født i New York af italienske 
foræ ldre. Har skrevet romanerne »The 
Dark Arena« (55), »The Fortunate Pilgrim« 
(64) og »The Godfather« (69) samt 
essav-samlingen »The G odfather Papers 
&. O ther Confessions« (72). Også novel
ler og artikler. Film:
72: The -v  GODFATHER (Co-Ma). 75: 
The Godfather, Part ll/->  GODFATHER 
2. del (Co-M a); Earthquake/Jordskælv 
(Co-Ma). 77: Superman (Co-Ma). (CH)

QUAID, Randy (ca. 1952) -  Skuespiller. 
Blev opdaget mens han læste på Dra
ma Dept., University o f Houston af Peter 

BO GDANO VICH, som gav ham en 
ro lle  i S ID S T E  F O R E S t lL L IN G . På 
TV i »Getting Away From It All« med 
Burgess Meredith. Gennembrud som 
de n  u n g e  m a r in e s o ld a t i D en  —>- H Å R D E  
S T R A F  (->- O S C A R -n o m in e r in g ) . Litt: C i-  
nema Canada, jun i-ju li 74. Film:
71: The Last Picture Show/Sidste fo re 
stilling . 72: W hat’s Up, Doc?/Du er to p 

pen, professor; Lolly-M adonna XXX. 73: 
Paper Moon; The Last Detail/Den hårde 
straf. 74: The Apprenticeship of Duddy 
Kravitz/Den lille  Rockefeller (CAN). 75: 
Breakout/Manden uden nerver. 76: The 
M issouri Breaks/Duel i M issouri; Bound 
for Glory. 77: The W arriors. (LØ)

RAFELSON, Bob (1935) -  Instruktør. 
Født i New York City. G ik først i T rin ity 
School, men efter lid t rodeo-rytteri tog 
han til søs. Derefter trom m eslager i et 
jazzorkester, rad io-reporter i Japan 
(hvor han lavede tre dokum entarfilm  for 
Shochiku Films Co.) og filosofis tuderen
de på Dartmouth College. Kom i begyn
delsen af 60’erne til TV, hvor han skrev 
og producerede flere serier. Han var en 
af mændene bag popgruppen og TV- 
serien »The Monkees«, 1967. Det gav 
Rafelson en Emmy Award og gruppen fik 
hovedrollerne i hans debutfilm  »Head«. 
Litt: Kos. 127; S ight and Sound, fa il 76. 
Film:
68: Head (+  Co-Ma). 70: -> FIVE EASY 
PIECES (+  Co-M a +  P). 72: The King 
o f Marvin Gardens/ ->  MATADOREN =  
... jeg køber Rådhuspladsen ( +  Co- 
Ma +  P). 76: Stay Hungry (+  Co-M a +  
Co-P). (CH)

REDFORD, Robert (18.8. 1937) -  Skue
spiller. Litt: Positif 159, maj 74; Playboy, 
dec. 74. Film (siden Filmens HHH, IV): 
69: The Downhill Racer/Der er ko ld t på 
toppen (+  Co-P); Tell Them W illie  Boy 
Is Here/Jagten på W illie  Boy. 70: Little  
Fauss and Big H a lsy/L ille  Fauss og 
store Halsy. 72: The H ot Rock/4 uhel
dige helte; The C andidate/ ->  STEM 
PÅ M cKAY!; Jeremiah Johnson/Manden 
der ikke kunne dø. 73: The W ay We 
W ere/ — VORE BEDSTE AR; The S ting/ 

SIDSTE STIK. 74: The G reat Gatsby/ 
Den store Gatsby. 75: The Great W aldo 
Pepper/A lle tiders vovehals; Three Days 
o f The Condor/Tre døgn fo r »Condor«. 
76: All The President’s Men/ ALLE 
PRÆSIDENTENS M Æ ND* ( +  Co-P). 
77: A Bridge Too Far. (CH)

REEMS, Harry (1947) -  Skuespiller. Født 
i New York. H. R. =  PSEUDONYM. 
Efter University o f Pittsburgh og Marine 
Corps begyndte han at lave ->  PORNO
FILM, hvad han har g jo rt lige siden, ia lt 
2-300 (de fleste umulige at verificere). 
Var Playboys første mandlige nøgenmo
del. »The Shirley Temple o f fuck films« 
har ry som en af de få, der har »the 
ab ility to always get it off«. Rimeligvis 
grunden til at han er blevet den førende 
mandlige hard core-stjerne. Ukredite re t 
har han af og til a rbe jdet bag kameraet 
med instruktøren Gerard Damiano. Litt: 
Turan &. Z ito : Sinema, 74. Film:
70: Post Graduate. 71: Heart o f M'arri- 
age; Dark Dreams/Den erotiske tryl le
p ind ; The Making of the Blue Movie. 
72: Deep Throat/Langt ned i halsen; 
B utterfly (SCHW ). 73: The Devil in Miss 
Jones/Den erotiske djævel i miss Jones; 
The F ilth iest Show in Town; The New- 
com ers/Pornoskolen; It Happened in 
H o llyw ood/Det skønne pornoliv; Spikey’s 
M a g ic  H a n d /S lik k e p in d e n . 74: The C a s e  
of the Smiling S tiffs ; Memories W ithin 
Miss Aggie/M iss Aggi.es syndige laster; 
W e t R a in b o w /S y n d ig e  s e x le g e ; S o m e - 
t im e  S w e e t S u sa n ; D e a d ly  W eapons/ 
Djævelske bryster; Deep Throat II. 75: 
A Touch of G enie/Gnid -  så kommer 
jeg ; The Collegiates/Leg med den,
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søster; The Flasher/La’ os knalde; Every 
Inch a Lady; Linda Lovelace Meets Miss 
Jones; Seven Delicious Wishes. 76: Luna 
di m iele in tre (IT); She (IT). (LØ)

REINER, Carl (20.3. 1923) -  Skuespiller. 
Også m anuskriptforfatter, instruktør. Litt: 
Film lllustra ted, ju li 75. Film (siden F il
mens HHH, IV):
66: Don’t Worry, W e’ ll Think of a T itle  
(S); A lice of W onderland in Paris (?). 
69: The Com ic (I +  Co-P +  Co-M a +  
S). 70: W here’s Poppa?/Hvor er fa r
mand? (I). 73: Ten From Your Show of 
Shows (K om pila tionsfilm  bestående af 
højdepunkter fra  TV-serien »Your Show 
of Shows« -  S). (LØ)

REMAKE -  Betegnelse fo r en film , der 
er genfilm atisering af et manuskript, et 
adaptionsforlæ g e ller en historie, som 
tid lige re  er film atiseret. I 70’erne har 
der bl. a. været film atiseringer af tid lig e 
re film atiserede værker (som »Lost Ho- 
rizon« efter H ilton, film e t af Capra 1937; 
»The G reat Gatsby« e fte r Fitzgerald, 
film e t i 1926 og 1949; ->  TYVE SOM OS 
efte r Edward Anderson, film e t af N i
cholas Ray 1947). G enfilm atiseringer af 
tid lige re  m anuskripter om fatter »W hat’s 
Up, Doc?«, f r it  e fte r Hawks’ »Bringing 
Up Baby« fra 1938, og FRANKEN- 
STEIN JUNIOR, en parodi på James 
W hales klassiske horror-film . I 1976 ven
tes udsendt en ny »King Kong« og en 
ny »A Star Is Born«, den tred ie  (med 
Barbra Streisand). Litt: Michael B. Drux- 
man: Make It Again, Sam, 75. Vigtigste 
film:
71: ->  CABARET - Bob FOSSE (efter 
Isherwoods tid l. film atiserede »Goodbye 
to Berlin«). 72: W hat’s Up, Doc?/Du er 
toppen, professor -  Peter Bogdanovich. 
73: Lost Horizon/Tabte horisonter -  
Charles Jarrot; Tom Sawyer -  Don Tay- 
lor (e fte r Mark Twains tid l. film atiserede 
roman). 74: The Great Gatsby/Den store 
Gatsby -  Jack C layton; Andy W arho l’s 
Frankenstein -  Paul ->  MORRISSEY (ef
te r James W hales film ); Huckleberry 
Finn -  J. Lee-Thompson (efter Mark 
Twains tid l. film atiserede roman); Thiev- 
es Like Us/Tyve som os -  Robert -»■ ALT
MAN; Young Frankenstein/Frankenstein 
jun io r -  Mel BROOKS. 75: Farewell, 
My Love ly /-* FARVEL, MIN ELSKEDE* -  
Dick ->  RICHARDS (e fte r CHAND- 
LERs roman, tid l. film a tisere t af Edward 
Dmytryk). 76: Billy Jack Goes To W as
hington -  Frank -*■ LAUGHLIN  (efter 
Capras »Mr. Srnith Goes to W ashing
ton«). (PS)

REYNOLDS, Burt (11.2. 1936) -  Skue
spiller. Født i W est Palm Beach, Florida. 
Scenedebut i skolen med »Outward 
Bound«. På Florida State College. Var 
professionel fodbo ldsp ille r fo r Baltimore 
Colts indtil e t biluheld tvang ham til at 
stoppe. S pillede »Mr. Roberts« da han 
var knyttet t il New York Hyde Park 
Playhouse, havde desuden en rolle i 
»Look W e’ve Come Through« (61). TV
fra slutningen af 50’erne bl. a. i serierne 
»Riverboat« (59-60), »Gunsmoke« (64— 
65), »Hawk« (67) og »Dan August« (70). 
S pillede i TV-film en »Run Simon Run« 
(70). Folde-ud-mand i dam ebladet Cos- 
mopolitan, hyppig gæst i TV ta lk shows. 
Litt: Focus On Film, autumn 72. Film:
61: Angel Baby; Armored Command/ 
Kvindelig spion. 65: Operation CIA. 67: 
Navajo Joe. 68: Shark; Impasse/Den

gyldne kugle; Fade-ln. 69: 100 Rif les/ 
100 rifle r; Sam W hiskey; Skullduggery. 
72: Fuzz/D istrikt 87 Boston C ity; Delive
ra nce/-»- UDFLUGT MED DØDEN; Eve- 
rything You Always W anted to Know 
About Sex But W ere A fraid to Ask/M in 
yndlingsperversion. 73: Shamus/Gang- 
sternes overmand; The Man Who Loved 
Cat Dancing/V ildm arkens lovløse; W hite 
L ightn ing/Hvid feber. 74: The Longest 
Yard/Det skrappe hold. 75: Lucky Lady/ 
The smarte smuglere på »Lucky Lady«; 
A t Long Last Love/Det ender med kær
lighed; W.W. and the Dixie Dancekings/ 
Slamberten fra Nashville; Hustle/Strø- 
meren og luksuspigen. 76: Silent Movie; 
G ator/Betal e ller dø ( +  I); N ickleodeon; 
Smokey And the Bandit. 77: Semi-Tough.

(CH)

RICHARDS, Dick (ca. 1930) -  Instruktør. 
Begyndte som fotograf under Korea- 
krigen og blev siden reklam efotograf. 
Kom til filmen via TV-reklamer. A rbe j
det med en af disse reklamefilms west
ern-baggrund gav ham ideen til debut
spille film en, som han forberedte i tre år. 
Litt: Action, jan.-feb. 72; M illim eter 11, 
nov. 75. Film:
72: The Culpepper Cattle Co./Støv, sved 
og skud fra  hoften. 75: Farewell, My 
Lovely/ - *  FARVEL, MIN ELSKEDE*; 
Rafferty and the Gold Dust Twins. 76: 
March or Die (+  Co-P +  Co-Ma). (PH)

RICHARD (Richard) -  USA. P-start: e f
terår 71/© 1972/Prem: aug. 72. P-selskab: 
Bertrand C aste lli Prods. P: Bertrand 
Castelli, Lorees Yerby. I/Manus: Lorees 
Yerby, Harry Hurwitz. Foto: Victor Pe- 
trashevic. Klip: Emil Haviv. Medv: Ri
chard M. Dixon (Richard M. Nixon), Dan 
Resin (Unge Richard), Lynn Lipton (Pat). 
83 min. Litt: Kos. 126.

Talentfu ld t iscenesat og konstrueret 
satirisk smædefilm om Nixon og det 
po litiske og økonomiske apparat, der 
skabte ham og bar ham frem. Lorees 
Yerby og Harry Hurwitz blander doku
mentarisk sto f med rekonstruktioner og 
ren fic tion  (med skuespilleren Richard 
M. Dixon) til en entydig ondskabsfuld
hed, der får de Antonios »Millhouse« til 
at frem stå som sagligheden selv. Filmen 
er skabt helt i den po litiske traditions 
ånd, no holds barred. Det gør den ene
stående. (PM)

RITCHIE, Michael (1939) -  Instruktør. 
S tuderede historie og littera tur på Har- 
vard og instruerede på universitetets 
teater »Oh Dad, Poor Dad, Mama’s 
Hung You . . .« fo r penge skaffet gen
nem Ford Foundation. Han blev derefter 
Robert Saudeks assistent på FF’s TV- 
serie »Omnibus« og instruktør på por
træ tserien »Profiles in Courage«. S idst 
i 60’erne var han teknisk rådgiver for 
senator John V. Tunneys TV-valgkam- 
pagne i Californ ien. Hans øvrige arbe j
de i TV om fatter bidrag til serierne »The 
Man From U.N.C.L.E.«, »Dr. Kildare«, 
»Felony Squad« og »Run for Your Life«. 
Det var — PILOTen til »The Outsider«, 
der førte til filmdebuten i 69 og sam
arbejdet med Robert —> REDFORD. Litt: 
M illim eter III, okt. 75; S ight and Sound, 
summer 75. Film:
69: The Downhill Racer/Der er ko ld t på 
toppen. 72: Prime Cut/Hakkedrenge; 
The Candidate/ STEM PÅ McKAY. 
75: Smile. 76: The Bad News Bears/Op 
med humøret, drenge. 77: Semi-Tough.

(MB)

Fra oven og ned, 
venstre t il hø jre: 

C arl Reiner, 
B urt Reynolds, 

M ichael R itchie, 
M artin Ritt, S tuart 

Rosenberg, 
Katharine Ross, 

H erbert Ross, 
R ichard Roundtree, 

Joseph Sargent, Diana 
Ross, Gena Rowlands.
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RITT, Martin (1920) -  Instruktør. Litt: 
Sheila W hitaker: The Films of Martin 
Ritt, 72; Kos. 122. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
70: The M olly Maguires/ ->  OPRØR i 
MINEN ( +  P); The Great W hite Hope/ 
Det store hvide håb. 72: Sounder/Drøm- 
men om et nyt liv; Pete ’n' T illie /Peter 
og T illie . 74: Conrack ( +  Co-P). 76: Der 
R ichter und sein Henker =  The End of 
the Game (S); The Front (+  P). 77: 
Casey’s Shadow. (LØ)

ROAD-FILM -  Betegnelsen anvendes 
for en gruppe film , der kendetegnes ved 
pikaresk struktur (oplevelser under en 
rejse) og som skildrer personer, på flug t 
fra e lle r i opposition til det etablerede 
samfund, på rejse gennem staterne, ofte 
søgende (selv)erkendelse og (s e lv fo r
ståelse gennem rejsen. Genren etable
rede sig i 60’erne med —v HOPPERs »Ea- 
sy Rider« (69) og —► COPPOLAs »The 
Rain People« (69). Den betydeligste 
road-film  i 70’erne er nok -► FIVE EASY 
PIECES. Vigtigste film:
70: Five Easy Pieces -  Bob -> RAFEL- 
SON; L ittle  Fauss and Big Halsy/Lille 
Fauss og store Halsy -  Sidney Furie; 
Zabriskie Point -  M ichelangelo Anto- 
nioni. 71: Two-Lane B lacktop/M otorve j 
USA -  Monte -> HELLMAN. 72: The 
Getaway/Getaway -  vild flug t -  Sam 
PECKINPAH. 73: Electra G lide in Blue/ 
På farlig  patru lje -  James W illiam  ->  
GUERCIO; Scarecrow/Fugleskræ m slet -  
Jerry -> SCHATZBERG; The Last De- 
ta il/D en ->  HÅRDE STRAF. 74: The Su- 
garland Express -  Steven ->  SPIEL- 
BERG; Thunderbolt and Lightfoot/Thun- 
derbo lt -  M ichael C im ino; Harry and 
Tonto/Harry og Tonto -  Paul -> MA- 
ZURSKY; A lice Doesn’t Live Here Any- 
more/ —»• ALICE BOR HER IKKE MERE 
-  Martin ->  SCORSESE. (PS)

ROAD SHOW -  En betegnelse brugt af 
udlejere i USA om det, at en særlig 
egnet (som regel en dyr og stort anlagt 
film ) placeres i re lativt få, sæ rligt ud
valgte biografer. Der kan så lang tid i 
forvejen reserveres b ille tte r t il en be
stemt fo restilling  og til en bestemt plads 
og altid til forhøjede bille tpriser. A lt
sammen i modsætning til alm indelig 
praksis i USA, hvor reglen er, at der 
ikke er nummererede pladser, og hvor 
man kan blive så længe man har lyst. 
Først når mulighederne for ekstra ind
tjen ing ved roadshow-praksis skønnes 
udtømt g lider den pågældende film  ind 
i alm indelig udlejning på de vante betin
gelser. I Danmark, hvor alle b iograf
fo restillinge r køres til faste tider, og 
hvor en b ille t o ftest gæ lder t il en be
stemt forestilling, er der i stedet mellem 
udle jere og b iografer tru ffe t aftale om, 
at hver ud le jer årlig t kan udpege to film, 
hvor lejen gøres fr it  forhandlelig . (PC)

ROIZMAN, Owen -  Fotograf. A rbe jder i 
New York. Film:
71: The French Connection / ->  FRENCH 
CO NNECTIO N (Den franske fo rb inde l
se); The Gang That Couldn’t Shoot 
S tra ight/H ellere ramme ved siden a f . . .  
72: Play It Again, Sam/ —> MIG OG BO 
GART; The Heartbreak K id / - *  HJERTE
KNUSEREN. 73: The Exorcist/ ->  EK
SORCISTEN (Co-F). 74: The Takinq of 
Pelham 1-2-3/Tog kap ring. 75: Three 
Days of The Condor/Tre døgn for »Con-

dor«; The Stepford W ives/Dukkekvin- 
derne. 76: Independence. (CH)

ROSENBERG, Stuart (1924) -  Instruk
tør. Forlod sin 1. film  »Mord A/S«, efter 
at have sym patistre jket med skuespil
lerne. Siden gennem bruddet med 
»Skrappe Luke« har han været en af 
skuespilleren Paul — NEWMANs fo re 
trukne instruktører. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
67: Cool Hånd Luke/Skrappe Luke. 69: 
The A pril Fools/M in kone forstår mig 
ikke. 70: Move/M ove eller hvordan man 
bedst moverer sig; W USA. 72: Pocket 
M oney/Ta’ fyren ved hornene. 73: The 
Laughing Policeman/Endestation mord. 
75: The Drowning Pool/Druknepølen. 76: 
Voyage of the Damned. (PH)

ROSS, Diana (2.3. 1944) -  Skuespiller
inde, sangerinde. Født og opvokset i 
Detroits negerghetto; begyndte at synge 
med Florence Ballard og Mary W ilson 
som The Primettes og skrev kontrakt 
med Berry Gordys pladeselskab, Tamla- 
Motown, i 60 som The Supremes. Fra 
67 Diana Ross &. The Supremes og fra 
70 solist. Debuterede på film  i 72 produ
ceret af Berry Gordy, der også instrue
rede hendes anden film. Film:
72: Lady Sings The Blues. 75: Mahoga- 
ny/Mahogany -  Modellen (+  Ko). (MB)

ROSS, Herbert (1926) -  Instruktør. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
69: Funny G iri (Koreo); Goodbye Mr. 
Chips/Farvel Mr. Chips. 70: The Owl 
and the Pussycat/Uglen og missekatten. 
71: T. R. Baskin. 72: Play It Again, Sam/ 
->  MIG OG BOGART. 73: The Last of 
Sheila/M ordets puslespil. 75: The Sun- 
shine Boys; Funny Lady. 76: The Seven- 
Per-Cent-Solution (+  P); The Turning 
Point ( +  Co-P). (CH)

ROSS, Katharine (29.1. 1943) -  Skue
spillerinde. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
70: Fools. 72: G et to Know Your Rabbit; 
They Only K ill Their Masters/Trænet til 
at dræbe?. 75: The Stepford W ives/ 
Dukkekvinderne. (LØ)

ROUNDTREE, Richard (7.9. 1942) -  
Skuespiller. På et rugby-stipendium be
gyndte han at læse handel på Southern 
Illinois University og blev knyttet til 
universitetets teatergruppe og debute
rede i »A Raisin in the Sun« (»Sort so l
skin«), Derefter blev han dressman og 
fotom odel fo r »Ebony Magazine« og 
»Fashion Fair«, men vendte tilbage til 
tea tre t i Philadelphia Theater’s Road- 
show med »The Great W hite Hope«. 
Efter film gennem bruddet med Shaft 
spillede han også detektivro llen i TV- 
serien i 73 og medvirkede i TV-filmen 
»Firehouse« i 74. Film:
70: Parachute to Paradise; W hat Do 
You Say To a Naked Lady?/Hvad siger 
man til en nøgen dame?. 71: Shaft/John 
Shaft -  detektiv i aktion. 72: S haft’s Big 
Score/Shafts store kup; The Embassy/ 
Mord i ambassaden. 73: Charley-One- 
Eye; Shaft In A frica /S haft i A frika. 74: 
E a rth q u a k e /J o rd s k æ lv . 75: M an  F r id a y /
Fredag og Robinson Crusoe; Diamonds/
Diamantkuppet. (MB)

ROWLANDS, Gena (19.6. 1936) -  Skue
spillerinde. Født i W isconsin. G ift med 
John - *  CASSAVETES. Gik på Am eri
can Academy of Dramatic Arts i New

York (hvor hun mødte J.C.). Dubleant 
på Broadway, fik  rollen som pigen i 
»The Seven Year Itch«. Slået op som 
stjerne i »The M iddle of the Night«, 
som hun spillede i 18 mdr. Kom til H o l
lywood, film debut 1958. Mange ro lle r på 
TV, fast i serierne »87th Precinct« (61) 
og »Peyton Place« (67). Litt: Show 12, 
72. Film:
58: The High Cost of Loving. 62: The 
Spiral Road/Junglelægen; Lonely Are 
the Brave/De tapre er ensomme. 63: A 
Child Is W aiting. 67: Tony Rome. 68: Gli 
In toccabili/D e urørlige (IT); Faces. 71: 
Minnie &. Moskowitz. 74: AW om an Under 
the Influence/En kvinde under ind flyde l
se. 76: Two-M inute W arning. (LØ)

RYDELL, Mark (1934) -  Instruktør. S tu
derede ved New York Neighbourhood 
Playhouse, senere - *  ACTORS’ STU- 
DIO. Var i seks år ledende skuespiller i 
»As the W orld Turns« (CBS-serial). 
Broadway-debut i »Seagulls Over Sor- 
rento«, debut på film  i »Crime in the 
Streets« (56). TV-instruktør i Hollywood: 
»Ben Casey«, »I Spy«, »Gunsmoke« etc. 
Første film instruktion »The Fox«, 1968. 
Gennembrud med »The Reivers«, 1969. 
Er partner med Sydney - *  POLLACK i 
Sanford Productions (film  og TV). Litt: 
American Cinem atographer, ju li 73; M illi
meter 5, 76. Film:
56: C rime in the Streets/Læ derjakkerne 
(S). 68: The Fox/Ræven. 69: The Reiv- 
ers/De tre fra M ississippi. 72: The Cow
boys ( +  P). 73: Cinderella L iberty/O rlov 
til midnat (+  P); The Long G oodbye/ 
Det lange farvel (S). 76: Harry and W al
ter Go to New York. (LØ)

SACHS, Michael -  Skuespiller. Film:
68: The Subject Was Roses/Toiv røde 
roser. 72: Slaughterhouse-Five/ —> 
SLAGTEHUS 5. 74: The Sugarland Ex
press. (CH)

SARGENT, Joseph M. (22.7. 1925) -  In
struktør. Født som Guiseppe Daniel Sar- 
gente. Begyndte som skuespiller på små 
teatre i New York, hvor han også havde 
en enkelt opsætning af »All The K ing ’s 
Men«. Efter en del live-TV blev han fast 
instruktør på serien »Lassie« og har s i
den været en meget benyttet - *  PILOT- 
og TV-spille film instruktør. To af hans b i
drag til serien »The Man From U.N.C.L.E.« 
blev udsendt i biograferne: »One Spy 
Too Many« (»U.N.C.L.E. slår til«, 66) og 
»The Spy In The Green Hat« (»Spionen 
med den grønne hat«, 66 -  kun i Euro
pa). Desuden er »p ilo t’erne« til »Tribes« 
(70) og »Sunshine« (73) udsendt i b io 
graferne. Han har in te t at gøre med 
»Sunshine II« (75), der benytter klip fra 
TV-serien og »Sunshine«. I 72 iscene- 
satte han den prisbelønnede ni kvarter 
lange K o jak-p ilo t »The Marcus Nelson 
Murders«, film atiserede i 72 »The Man« 
efter Irving W allace ’s roman og har i 
75 for TV lavet sp ille film ene »Hustling« 
og »The N ight That Panicked America«. 
I 71 begyndte han på »Buck and the 
Preacher« (»De fordøm tes vej«), men 
blev afløst af Sidney Poitier. Som skue
sp ille r medvirkede han i »Tobruk« (66). 
L itt: Films in Review, marts 73. Film: 
68: The Hell W ith Heroes/Sm ugler-p ilo- 
ten. 70: The Forbin Project. 72: The 
Man. 73: W hite L ightn ing/Hvid feber. 74: 
The Taking of Pelham 1-2-3/Tog kapring. 
76: MacArthur. (MB)
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SARRAZIN, Michael (22.5. 1940) -  Skue
spiller. Fulde navn: Jacques M ichel An
dre Sarrazin. Født i Canada. Som dreng 
bl. a. tite lro llen  i »The W inslow Boy« for 
Loyola University Dramatic Society. 17 
år gammel skuespiller fo r CBC-TV. Gen
nembrud i hovedrollen i fire  historiske 
dokum entarfilm  fo r The National Film 
Board of Canada. 1965 kontrakt med —> 
UNIVERSAL. I fle re TV-serier, bl. a. 
»Chrysler Theatre«, »The Virginian« og 
»W orld Premiere«. Nedennævnte »The 
Doomsday Flight« er oprindelig  produ
ceret fo r sidstnævnte TV-serie, 1967, 
men udsendt i b iograferne i Europa, 
1968. Hans debutro lle  i »Gunfight i Abi- 
lene« blev forøget med en række ny
optagelser (især af hans dødsscene) da 
film en skulle udsendes i TV. Film:
67: G unfight in Abilene/G unfight i Abi- 
lene; The Flim Flam Man/Fidusmageren. 
68: The Doomsday Flight/Bom be om
bord; The Sweet Ride/Ung galskab; 
Journey to Shiloh/De syv fra Texas. 69: 
A Man Called Gannon/Revolverens lov: 
Eye of the Cat/Kattene hævner; They 
Shoot Horses, Don’t They?/Jamen, man 
skyder da heste? 70: In Search of Gre- 
gory. 71: The Pursuit o f Happiness/Ret- 
fæ rdighedens skygge; Believe In Me; 
Sometimes a G reat N o tion /H årdt mod 
hårdt. 72: The Groundstar Conspiracy/ 
Spionen som så sit eget lig. 73: Harry in 
Your Pocket; Frankenstein: The True 
Story. 74: For Pete’s S ake/P jattet med 
Pete. 75: The Reincarnation o f Peter 
Proud/Manden der levede to gange. 76: 
The Loves and Times o f Scaramouche; 
The Gumball Rally. (PH)

SARRIS, 'Andrew (ca. 1925) -  K ritiker. 
Har v irket som universitetslæ rer (New 
York, Columbia, Yale) i film . Redigerede 
den engelsksprogede udgave af Cahiers 
du Cinéma 1965-67. P.t. kritike r ved tid s 
skrifte t »The Village Voice«. Har udgivet 
flg . bøger: »The Films of Josef von 
Sternberg« (66), »Interviews with Film 
D irectors« (67), »The Film« (68), »The 
Am erican Cinema: D irectors and Direc- 
tions, 1929-1968« (69), »Confessions of 
a C u ltis t: On the Cinema, 1955-1969« 
(70), »The Primal Screen: Essays on 
Film and Related Subjects« (73), »The 
John Ford Movie Mystery« (75). Sarris 
er blandt tidens betydeligste kritikere. 
Han indtager o fte kontroversie lle stand
punkter og polem iserer k ra ftig t imod 
kolleger, især Pauline —» KAEL (»The 
Primal Screen« rummer hans angreb, 
»Citizen Kael vs. C itizen Kane«, på hen
des essay »Raising Kane«). I »The Am e
rican Cinema« frem lagde han et yderst 
sub jektiv t hieraki af yndlingsinstruktører 
og yndlingsaversioner i overensstem 
melse med auteur-teorien, som han 
hylder. Jf. artik lerne »Notes on the au- 
teur theory in 1962« og »Notes on the 
auteur theory in 1970« i »The Primal 
Screen«. I den førstnæ vnte hedder det 
bl. a.: »Like most Americans who take 
film s seriously, I have always fe lt a cul- 
tural in fe rio rity  complex about H o lly
wood. Just a few years ago I would have 
thought it unthinkable to speak in the 
same breath o f a »commercial« d irec to r 
like H itchcock and a »pure« d irecto i 
like Bresson. (...) A fte r years o f tortured 
revaluation, I am now prepared to stake 
my critica l reputation, such as it is, on 
the proposition tha t A lfred H itchcock is 
a rtis tica lly  superior to Robert Bresson 
by every crite rion  of excellence and

further that, film  fo r film , d irec to r for 
d irector, the American cinema has been 
consistently superior to that o f the rest 
o f the world from 1915 through 1962. 
Consequently, I now regard the auteur 
theory primarily as a critica l device for 
recording the history o f the American 
cinema, the only cinema in the world 
worth exploring in depth beneath the 
frosting of a few great d irectors at the 
top«. (PS)

SAVALAS, Telly (1924) -  Skuespiller. 
R igtige navn A ris to tle  Savalas. TV-ar- 
bejde: »Mongo’s Back in Town« (71), 
»Visions ...« (72) og »The Marcus Nelson 
Murders« (72), der blev hans gennem
brud som »the cop with the lo llipop« i 
TV-serien »Kojak«. Kommende film : 
»Theo Mati«. Litt: Marsha Daly: Telly 
Savalas: TV ’s Golden Greek, 75. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: K elly ’s Heroes/Kellys helte; Land 
Raiders/Hvid skalpejæ ger; C ittå  vio len- 
ta/Den brutale by (IT/FR); Sophie’s 
Place. 71: Clay Pigeon; A Town Called 
Bastard/De hængtes by (GB/SP); Pretty 
Maids A ll in a Row/Fire frække numser 
fik  et gok; Pancho V illa  (SP). 72: J. and 
S. -  S teaoria Crim inale del Far W est 
(IT/SP/TY); Panico en el Transiberiano 
(GB/SP); Una Regione per Vivere e una 
per M orire/De hårde halses hævn (IT / 
FR/SP/TY). 75: Inside O ut/G uld på h jer
nen (GB); The Diamond M ercenaries/ 
K ille r Force. 76: The House of Exorcism. 
77: Capricorn One. (LØ)

SCENE er navnet på et hvilketsom helst 
afsnit af en film , der uden pauser i tid s 
forløbe t udspiller sig på ét og samme 
sted (eng: scene).

Derudover betegner ordet (eng: stage) 
også det —> ATELIER, hvor en film s —> 
DEKORATIONER er opbygget. Det er 
efterhånden kun interiører, der laves på 
denne måde, men selvfø lgelig er det 
m uligt at bygge exteriør-dekorationer på 
en scene. Der findes mange klassiske 
eksempler på dette (f. eks. Murnaus 
»Sunrise«, W ellmans »The Ox-Bow In
cident« og Sternbergs »Saga of Ana- 
tahan«). I gamle dage kunne man dår
lig t tils løre, at en exteriørscene var lavet 
på scene, fo rd i lyden fik  den uundgåe
lige ate lier-genklang. I dag kan lydtek
nikken godt løse dette  problem, men i 
mellemtiden er kravet til locationrea lis
me blevet større, og det er nu kun in
teriører, der laves på scenen.

Den defin itive forde l ved at lave in te
riører på scenen er, at hele portioner af 
dekorationen kan flyttes, når man har 
behov for det, og på den måde kan 
kamera, lys og lyd få mere albuerum.

(IL)

SCHAFFNER, Franklin J. (1920) -  In
struktør. —> OSCAR 1970 for »Patton«. 
V ille  e fter denne have lavet »Day of the 
Dolphin«, som i stedet blev instrueret af 
Mike —> N ICHOLS. Forberedte også en 
film  e f te r  »T he  F re n c h  L ie u te n a n t ’s W o -  
man«, men måtte opgive pro jektet. Litt: 
Sunset Boulevard 13, 74; Film Comment, 
sept.-okt. 72. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
70: Patton/ -»  PATTON: PANSERGE
NERALEN. 71: Nicholas and Alexandra/ 
N icola i og Alexandra. 73: Papilion ( +  
Co-P). 76: Islands in the Stream. (LØ)

SCHATZBERG, Jerry (26.2. 1927) -  In
struktør. Assistent fo r fotografen Bill

Hellburn, senere eget atelier. Fotogra
ferede til Vogue, bl. a. Hertugen af 
W indsor, The Beatles, Edward Kennedy. 
Flere TV-reklamefilm . 1960 tillige  scene
instruktør. Debut som film instruktør med 
»Puzzle of a Downfall Child«. Litt: Posi- 
t if  151, juni 73. Film:
70: Puzzle of a Downfall Child. 71: The 
Panic in Needle Park/Panik i nåleparken. 
73: Scarecrow/Fugleskræ m slet. 76: Dan
dy, the A ll-Am erican G iri; Build My Gal- 
lows High. (PH)

SCHEIDER, Roy (10.11. 1934) -  Skue
spiller. Født i Orange N.J., studerede 
på Franklin and Marshall College. De
buterede på teater 1961 med »Romeo 
and Juliet«. Har en lang teaterkarriere 
bag sig med ro ller i bl. a. »Richard III« 
(62), »The Alchemist« (64), »Sergeant 
Musgrave’s Dance«, »The Nuns« (70). 
Har sp ille t enkelte ro ller i TV-serierne 
»Hallmark of Farne« og »Studio One«. 
Var i TV-film en »Assignment Munich« 
(72). Film:
64: The Curse of the Living Corpse. 68: 
Star; Paper Lion. 69: S tile tto /I mafiaens 
klør. 70: Loving/ - »  LOVING -  PA 
KANT MED KÆ RLIGHEDEN; Puzzle of 
a Downfall Child. 71: ->  KLUTE; The 
French C onnection/ —> FRENCH CON- 
NECTION -  den franske forbindelse. 
72: Un homme est mort/Manden udefra. 
73: The Seven U ps/Politie ts hårde ker
ne. 75: Jaws/ —> DØDENS GAB; Sheila 
Levine Is Dead And Living In New York/ 
Sheila Levine -  sjov pige i New York. 
76: Sorcerer; The People of Misar; Ma- 
rathon Man/Marathonmanden. (CH)

SCHRADER, Paul (1946) -  M anuskript
forfatte r. Begyndte at studere film  på 
UCLA 67 og skrive film kritik  i »L.A. Free 
Press« og »The L.A. Times Calender«. 
Derefter på ->  AMERICAN FILM INSTI- 
TUTE, der gav ham et stipendium til at 
studere på Center For Advanced Film 
Study, A lF ’s ny film institu t, »Greystone« 
i Beverly Hiils. Fra 70 til 73 redaktør af 
tidsskrifte t »Cinema«. Forfatter til bo
gen »Transcendental Style In Film: Ozu, 
Bresson, Dreyer«, udgivet af Californ ia 
Press i 72. Skrev s it første manus i 71, 
»Pipeliner«, der i følge ham selv er lagt 
på hylden. Har senest skrevet »The Ha- 
vana Colony« og »Hard Core«, der end
nu ikke er gået i produktion. I film ogra- 
fien angiver det første årstal manuskrip
tets tilb live lsesår, det andet film a tise
ringsåret. Litt: Film Comment, marts
april 76. Film:
72/76: -»  TAXI DRIVER*. 73/74: The Ya- 
kuza/Yakuza -  den hemmelige liga. 73/ 
76: Obsession. 73/76: Rolling Thunder. 
73/77: Quebecois. 74/77: Close Encount- 
ers of the Third Kind. (MB)

SCIENCE FICTION -  Sf-genren har 
ikke været benyttet sæ rligt f lit t ig t  i 70’- 
ernes amerikanske film . Den sidste kra ft
anstrengelse på dette fe lt, Stanley Ku- 
bricks »2001: A Space Odyssey« (68), 
var formelt en engelsk produktion. Men 
der er fantasifuld udnyttelse af sf-be- 
grebet i film  som Roy —>■ HILLs ->  
SLAGTEHUS 5, W oody Allens frem tids
farce »Sleeper« og hans geniale slut- 
episode i »Everything You Always W ant- 
ed to Know About Sex ...«. Mere tra 
d itionelle  er film  som Trumbulls »Silent 
Running«, et poetisk indlæg i økologi
debatten, —> FLEISCHERs »Soylent 
Green« og Chrichtons »Westworld«. —>
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JEW ISONs prætentiøse samfunds-utopi 
»Rollerball«, om et samfund som kanali
serer sine aggressioner ind i en maka
ber nationalsport, blev p lag iere t i pop
version i »Death Race 2000«. Rent kom
m ercielle var de fire  —» SEQUEL’s som 
fu lg te —> SCHAFFNERs fascinerende 
»The Planet o f the Apes« (68) op. Vig
tigste film:
70: The Andromeda Strain/Truslen fra 
det ukendte -  Robert W ise; Beneath the 
Planet of the Apes/Flugten på abernes 
planet -  Ted —> POST. 71: Escape from 
the Planet of the Apes/Truslen fra aber
nes planet -  Don Taylor; THX 1138 -  
George —» LUCAS; The Hellstrom  Chro- 
n icle/Hellstrom  rapporten -  Walon —> 
GREEN. 72: Everything You Always 
W anted To Know About Sex But W ere 
Afraid To Ask/M in yndlingsperversion -  
W oody —> ALLEN; S laughterhouse-Five/ 
Slagtehus 5 -  George Roy —» HILL; 
Conquest o f the Planet of the Apes/Op- 
rør på abernes planet -  J. Lee-Thomp- 
son; S ilent Running -  Douglas Trumbull. 
73: Battie fo r the Planet of the Apes/ 
Kampen om abernes planet -  J. Lee- 
Thompson; The Day of the Dolphin/ 
Operation Alpha -  Mike —> N ICHOLS; 
Soylent Green/Frem tidens rædsel -  Ri
chard Fleischer; S leeper/M ig og frem 
tiden -  W oody Allen; W estworld/Ve- 
stens vilde robotter -  M ichael Chrich- 
ton. 74: The Terminal Man -  Mike Hod- 
ges. 75: Rollerball -  Norman Jewison; 
The U ltim ate W arrior/Dødens by -  Ro
bert Clouse; Death Race 2000/Døds 
race 2000 -  Paul Bartel. (PS)

SCORSESE, Martin (17.11. 1942) -  In
struktør. Film Arts student ved New 
York University, hvor han lavede sine 
to første kortfilm . Hans 3. kortfilm  blev 
støttet af Det Belgiske Filmmuseum. 
Hans første spille film  fore ligger i flere 
versioner med forske llige tit le r: 1965 hed 
den »Bring on the Dancing Giris«, 1967 
»I Call First«, 1968 »W ho’s That Knock- 
ing at My Door« og 1970 »J.R.«. Begynd
te 1968 som instruktør på »The Honey- 
moon Killers«, men afløstes af Leonard 
Kastle. 1969-72 klipper og instruktørassi
stent. 1970 supervisor på »Street Sce
nes« for New York C inetract Co llec- 
tives. I dokumentarfilmen »Italianameri- 
can« m edvirker hans foræ ldre. »Taxi 
Driver« modtog førsteprisen i Cannes 
1976. Projekt: »To Forget Palermo« efter 
roman af Edmonde Charles-Roux. Litt: 
Positif 170, juni 75; M illim eter 5, maj 75. 
Kos. Film:
64: W hat’s a Nice G iri Like You Doing 
in a Place Like This? (kortfilm , +  M); 
It ’s Not Just You, Murray (kortfilm , 4- M 
+  S). 67: The Big Shave (kortfilm , +  M). 
68: W ho’s That Knocking at My Door? 
( +  M). 69: -v  W O O DSTO CK (l-ass +  
Kl). 70: Street Scenes (P-sup.). 71: Me
dierne Ball Caravan =  We Have Come 
For Your Daughters (P +  Kl). 72: Elvis 
on Tour/Elvis på tourne (K l-sup.); Box- 
car Bertha/Togrøverne fra Arkansas. 73: 
Unholy Rollers (K l-sup.); Mean Streets/ 
->  GADEN UDEN NÅDE* ( +  M +  S). 
74: Italianamerican ( +  M +  S); Alice 
Doesn’t Live Here Anym ore/ —>■ ALICE 
BOR HER IKKE MERE (+  S). 76: -> 
TAXI DRIVER* (+  S); New York, New 
York. (PH)

SCOTT, George C. (18.10. 1927) -  Skue
spiller. F littig  TV-skuespiller i bl. a. »Mir- 
ror, M irror, O ff the Wall«, A rthur M illers

»The Price« (71) fo r »Hallmark of Farne« 
og Neil Simons »The Trouble W ith 
People« fo r NBC. Instruktørdebut med 
TV-stykket »The Andersonville Trial« 
(70), sp ille film instruktør med »Rage« 
(72). Litt: Dialogue on Film, jan. 75; A c 
tion, jan.-feb. 73. Film (siden Filmens 
HHH, IV):
70: Jane Eyre (lavet fo r am. TV); Pat
ton / PATTON: PANSERGENERA
LEN. 71: They M ight Be G iants; The 
Last Run/Hans sidste job. 72: The Ho- 
sp ita l/H osp ita le t; The New Centurions/ 
Pansernes beskidte job ; Rage/Katastro- 
fealarm (+  I). 73: Oklahoma Crude/O k- 
lahomas sorte guld; The Day o f the Dol- 
phin/O peration Alpha. 74: Bank Shot; 
The Savage Is Loose (+  I +  P). 75: 
Fear On Trial (TV); The H indenburg. 76: 
Islands in the Stream; Beauty and the 
Beast; The Prince and the Pauper/Fyr- 
sten og tiggeren. (CH)

SCRIPT SUPERVISOR er en finere be
nævnelse fo r en scrip t-g irl, der jo  heller 
ikke nødvendigvis skal være en kvinde.

S crip te r’en, som vi kan kalde vedkom 
mende, skal aflaste instruktøren ved at 
holde orden i de mindre de ta lje r under 
optagelserne. Hun/han skal holde øje 
med, at skuespillere og dekoration er 
fe jlfr ie  før optagelsen, notere s lu ts tillin - 
ger, æ ndringer i dialogen, højden af 
whisky i glasset, længden af cigaretten 
og passe på, at romerske gale jslaver 
ikke har armbåndsur på under op tage l
sen.

Hvis nogen detalje af disse e ller t i 
tusind lignende forho ld er i uorden, s i
ger man, at der er en scrip t-fe jl i filmen. 
A lle rutinerede biografgæ ngere har en 
række ynd lings-scrip t-fe jl (Cary Grants 
hænder i togdia logen med Eva Marie 
Saint i »Menneskejagt«, den israelske 
appelsinkasse i »Sound of Music«, O s
kar W erners hårlængde under flugten i 
»Fahrenheit 451«).

Polaro id-b illeder er en stor hjæ lp for 
scrip te r’en. Nogle amerikanske produk
tioner optager også alle scener på v i
deo-bånd, så man straks efte r hver sce
ne kan kontro llere alle detaljer. (IL)

SEAGULL, Barbara - >  HERSHEY, Bar
bara.

SECOND UNIT -  På alle større produk
tioner er der gerne en række scener, 
der ikke im plicerer hovedrolle-skuespil
lerne. Disse scener laves ofte jævnsides 
med filmens hovedscener af e t andet 
film hold, der kaldes Second Unit.

Second Unit-scener er f. eks. slagsce
ner, naturstemninger, fo lke livsb illeder 
o. I. En god second un it-instruktør skal 
være pot og pande med film ens instruk
tør og fotograf, og det er et ansvars
fu ld t og højt be ta lt arbejde.

G roft sagt kan man regne med, at jo  
mere komparseri, der er i en film , des 
mere second unit-arbejde vil der også 
være. Det er en meget amerikansk fo re 
teelse og træ ffes kun sjæ ldent i euro
pæisk film. (IL)

SEGAL, George (13.2. 1934) -  Skuespil
le r. M e d v irk e d e  i 73 i en  a m e r ik a n s k  TV- 
film , »The Lie«, som Alex Segal instrue
rede efter Ingmar Bergmans TV-spil 
» R e s e rv a te t« . Litt: Show 13, 70. Film (si
den Filmens HHH, IV):
70: The Owl and the Pussycat/Uglen og 
m issekatten; W here’s Poppa?/Hvor er
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farmand? 71: Born fo W in/Født til at 
vinde. 72: The Hot Rock/4 uheldige 
helte. 73: A Touch of Class/En pikant 
affære; Blume in Love/ —> UD, SA ’ MIN 
KONE. 74: The Terminal Man; Californ ia 
Split. 75: The B lack B ird /M ysteriet om 
ridderfa lken (+  Ex-P); Russian Roulette/ 
Lejem order jages. 76: The Duchess and 
the D irtw ater Fox/Amanda og rævepel
sen; Fun W ith D ick and Jane; Roller
coaster, (LØ)

SELVTÆGT -  Selvtæ gt har siden Fron- 
tie r-tiden  været et centra lt begreb i 
amerikansk civ ilisation. Det har især væ 
ret sk ild re t i —» WESTERNS, ofte såle
des, at den enkeltes selvtæ gt har frem 
stået som mere acceptabel og retfær- 
d igg jo rt end kollektivets selvtæ gt (lynch
ning f. eks.). I 70’erne er emnet dyrket 
i —> POLITIFILM , først og fremmest i 
Don -»  SIEGELs -»  DIRTY HARRY, 
hvor politim anden personlig t må gen
nemtvinge retfæ rdighed, da retsmaski
nerie t ikke kan. I film  som »Rage« og 
»Fighting Mad« er det privatmennesker 
der benytter selvtæ gt imod uacceptable 
og korrupte forho ld . I »Hustie« kombi
neres politim andens og privatmandens 
selvtægt. Vigtigste film:
71: Dirty Harry -  Don Siegel; B illy Jack
-  Tom —> LAUG HLIN ; Valdez is Corning/ 
Sheriffen med de ni liv -  Edwin Sherin. 
72: Rage/Katastrofealarm  -  George C. 
—> SCOTT. 73: Magnum Force/D irty 
Harry går amok -  Ted —> POST; W alk- 
ing Tall/Sheriffen der ikke kunne dø -  
Phil Karlson; Emperor of the North/ 
Jernbanens hårde drenge -  Robert —» 
ALDRICH. 74: Death W ish/En mand ser 
rødt -  M ichael W inner; Buster &  B illie
-  Daniel Petrie. 75: Hustle/Strømeren 
og luksuspigen -  Robert A ld rich ; W hite 
Line Fever/Brølende kæmper -  Jonathan 
Kaplan; Fighting Mad/En mand går 
amok -  Jonathan Demme. 76: —» TAXI 
DRIVER* -  Martin SCORSESE.

(PS)

SEMPLE, Lorenzo, Jr. -  M anuskrip tfor
fatter. Skrev til tea ter fra 50’erne bl. a. 
»The Golden Fleecing« (59), der senere 
blev til »The Honeymoon Machine« og 
»Tonight in Samarkand« (55). Film:
61: The Honeymoon Machine/En livlig 
landlov (Co-Ma). 66: Batman (Co-Ma). 
67: Fathom/Spionen der kom ned fra 
skyerne. 69: Daddy’s Gone A -H unting/ 
G iften i kroppen; Pretty Poison/Engel 
med morderhånd. 71: The Marriage of a 
Young Stockbroker; The Sporting Club. 
73: Papilion (Co-M a). 74: The Super 
Cops/Superstrøm erne; The Parallax 
V iew/ ->  SIDSTE VIDNE (Co-Ma). 75: 
Three Days of The Condor/Tre døgn for 
»Condor« (Co-M a); The Drowning Pool/ 
Druknepølen (Co-Ma). 76: King Kong.

(CH)

SENSURROUND er et overdim ensione
ret lydsystem, der blev lanceret sammen 
med katastrofefilm en »Jordskælv« (1974). 
Systemet består i, at man ved hjæ lp af 
en fo r s tæ rk e r  m e d  s to r  u d g a n g s e ffe k t
og nogle enorme højttalere, der går for 
fu ld t drøn, udvider svingnings-reg isteret 
i underkanten af og under den menne
skelige høregrænse (d. v. s. under ca. 40 
Hz). På den måde kan man ikke b lo t 
lægge en dyb grundrumlen i lyden, men 
også få faste insta lla tioner i biografen, 
stole, gulv, vægge, t il at svinge med. 
Systemet fo rdre r magnetlyd fo r at kom
me til sin ret.
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A f gode grunde er dette system kun 
brugbart til meget få film. Den første 
gang siden »Jordskælv«, systemet bliver 
taget i brug, er til krigsfilm en »Midway«, 
senere også »Rollercoaster«, et James 
-»  G O LDSTONE-projekt. (IL)

SEQUEL -  Betegnelse fo r en film , der 
udgør en selvstændig fortsæ tte lse e ller 
pendant til tid lige re  produceret film. 
Benævnes også Follow Up. En sequel 
skal ikke forveksles med en —> RE- 
MAKE. I 70’erne er forholdsvis mange 
af de store kasse-succes’er fu lg t op af 
sådanne anden-dele med selvstændige 
title r e ller simpelthen nummereret II. 
Sædvanligvis er sequels af ringere 
kunstnerisk og teknisk standard end det 
oprindelige værk, undtagelser i så hen
seende er dog The —> GODFATHER II 
og The -»  FRENCH CO NNECTIO N II. 
Schaffners »The Planet of the Apes« 
(68) er blevet e fte rfu lg t af ikke mindre 
end fire  sequels. Der er annonceret se
quels til EKSORCISTEN, -»  DØ
DENS GAB, »Gone W ith the W ind« (!) 
og Seatons »Airport«, som allerede har 
fået én sequel i »A irport 1975«.
V ig tigste film :
(I parentes er anført den oprindelige 
film , som sequel-film en forho lder sig til). 
70: Beneath the Planet o f the Apes/ 
Flugten på abernes planet -  Ted —» 
POST (Schaffners »The Planet of the 
Apes«); Beyond the Valley of Doils -  
Russ Meyer (Robsons »Valley of Doils«). 
71: Escape from the Planet o f the Apes/ 
Truslen fra abernes planet -  Don Taylor. 
72: Conquest o f the Planet of the Apes/ 
Oprør på abernes planet -  J. Lee- 
Thompson; Class of ’44 -  Paul —> BO 
GART (M ulligans »Summer of ’42«); 
Magnum Force/D irty Harry går amok -  
Ted Post (Siegels »Dirty Harry«); Shaft 
in A frica/S haft i A frika  -  John Guillerm in 
(Gordon Parks’ »Shaft«). 74: A irport 
1975/Airport 75 -  Jack -»  SM IGHT 
(Seatons »Airport«); Deep Throat II 
(»Deep Throat«); The G odfather II -  F. 
Ford —> COPPOLA (»The Godfather«); 
The Trial o f B illy Jack -  Frank —> 
LAUGHLIN (»Billy Jack«); The Nine 
Lives of Fritz the Cat/Fritz the Cat og 
hans ni liv -  Robert Taylor (Bakshis 
»Fritz the Cat«). 75: French Connection 
II -  John -»  FRANKENHEIMER (Fried- 
kins »The French Connection«); Funny 
Lady -  Herbert —> ROSS (W ylers »Fun
ny G iri«); Rooster Cogburn/Sheriffen og 
pebermøen -  Stuart —> M ILLAR (Hatha- 
ways »True G rit« ); Part 2 W alking Tall 
-  Earl Bellamy (»W alking Tall«). 76: 
That’s Entertainment, part 2/ —> HO LLY
W OOD, HO LLYW O O D* -  Gene Kelly 
(Haleys »That’s Entertainment«); The 
Return o f a Man Called Horse -  Irvin 
—> KERSHNER (Silversteins »A Man 
Called Horse«). (PS)

SET DECORATIONS ->  DEKORATIO
NER.

SEX på film — P o rn o b ø lg e n  i am . f ilm
(se -» PORNOFILM) medførte fra 60’-
ernes slutning en stadig mere frim odig 
og outspoken skildring af seksualitet i 
am. film . Dialog med tour letter words, 
nøgenhed og sam leje-scener er ikke 
mere tabu i am. film . Nedenfor fø lger 
en oversigt over ikke-pornofilm s be
handling af seksuelle emner. Sam leje
scener: The Adventurers/De smukke og 
de voldsomme -  Lewis G ilbert; Zabriskie

Point -  M ichelangelo Antonioni; Carnal 
Knowledge/ -»  KØDETS LYST -  Mike 
—> N ICHOLS; The Last Picture Show/ 
->  SIDSTE FORESTILLING -  Peter ->  
BO G DANO VICH; ->  KLUTE -  Alan -»  
PAKULA; Summer of ’42/Sommeren 42
-  Robert —> M ULLIGAN; Boxcar Bertha/ 
Togrøverne fra Arkansas -  Martin —» 
SCORSESE; Portnoy's Com plaint/A lex- 
anders stående problem -  Ernest Leh
man; Heavy Traffic /S tæ rk Tobak -  Ralph

BAKSH I; The Way W e W ere/ —> 
VORE BEDSTE AR -  Sydney -»  POL- 
LACK; Blume in Love/ —* UD, SA' MIN 
KONE -  Paul MAZURSKY; Thieves 
Like Us/ —> TYVE SOM OS -  Robert 
—> ALTM AN; The Fortune/Ta’ livet a’ 
kællingen -  Mike N ichols; Inserts/Tæt 
på -  John Byrum; —> LENNY -  Bob —> 
FOSSE; The Day of the Locust/Kata- 
strofenatten -  John Schlesinger; Sham
poo -  Hal —> ASHBY. Nøgenhed: Sa- 
vages -  James —> IVORY; Oh! Calcutta
-  Jacques Levy; Zabriskie Point -  M i
chelangelo Antonioni; The Last Picture 
Show/Sidste forestilling  -  Peter Bogda- 
novich; Thieves Like Us/Tyve som os -  
Robert Altman; Inserts/Tæ t på -  John 
Byrum. Voldtæ gt: The Grissom Gang/ 
Ingen orkideer t il miss Blandish -  Ro
bert —> ALDRICH; The Adventurers/De 
smukke og de voldsomme -  Lewis G il
bert; Prime Cut/Hakkedrenge -  Michael 
—» RITCHIE; The V isitors/Ubudne gæ
ster -  Elia Kazan; Buster &  B illie  -  
Daniel Petrie; Sisters -  Brian De —> 
PALMA; Zandy’s Bride/Æ gteskabsan- 
noncen -  Jan Troell; Deliverance/ —> 
UDFLUGT MED DØDEN -  John Boor- 
man; L ipstick -  Lamont —» JOHNSON. 
P rostitu tion: The Grasshopper -  Jerry 
Paris; Prime Cut/Hakkedrenge -  Michael 
R itchie; The Last Detail/Den —» HÅRDE 
STRAF -  Hal Ashby; C inderella Liberty./ 
O rlov til m idnat -  Mark —» RYDELL; 
—> TAXI DRIVER* -  Martin Scorsese; 
Farewell My Lovely/ —» FARVEL MIN 
ELSKEDE* -  D ick ->  RICHARDS. H o
moseksualitet: The Boys in the Band -  
W illiam  —> FRIEDKIN; Trash -  Paul 
->  MORRISSEY; ->  CABARET -  Bob 
Fosse; D e liverance/Udflugt med døden
-  John Boorman; Dog Day Afternoon/ 
En ->  SKÆ V EFTERMIDDAG* -  Sidney 
-»  LUMET. Kønsskifte: Myra Breckin- 
ridae -  M ichael Same. Incest: —> CH I- 
NATOW N -  Roman Polanski. (PS)

SHEPHERD, Cyb ill (18.2. 1950) -  Skue
spillerinde. Begyndte som fotom odel, 
blev ca. 1970 kåret af Glamour Maga- 
zine som »Årets modelpige«. Herhjem 
me set i reklamefilm  fo r U ltra -B rite  
Tandpasta og fotoreklam e fo r Kodak 
Film. O pdaget t il gennembrudsrollen i 
debutfilm en —> SIDSTE FORESTILLING

C yb ill Shepherd i »S idste fo res tilling« .



af Peter —> BO GDANO VICH, i hvis se
nere film  (og privatliv) hun har været 
stjerne. G ram m ofonplade-debut 1974 
»Cybill does it ... to Cole Porter« (Pa- 
ramount Rec.). Litt: Interview juni 1974; 
Rex Reed: People are Crazy here, New 
York 1974. Film:
71: The Last Picture Show/Sidste fo re 
stilling. 72: The Heartbreak K id / —» 
HJERTEKNUSEREN. 74: Daisy M iller. 
75: At Long Last Love/Det ender med 
kærlighed. 76: TAXI DRIVER*; Spe
cial Delivery. 77: The S ilver Bears. (PH)

SIDSTE FORESTILLING (The Last P ic
ture Show) -  USA. P-start: efterår 70/©  
1971/Prem: okt. 71. P-selskab: Last P ic
ture Show Productions/BBS/Colum bia. 
P: Stephen J. Friedman. I: Peter —> 
BO GDANO VICH. Manus: Larry Mc- 
Murtry, Peter Bogdanovich efter Mc- 
Murtrys roman. Klip: Donn Cambern. 
Foto: Robert Surtees (sort-hvid). Medv: 
Timothy —> BOTTOMS (Sonny Craw- 
ford), Jeff —» BRIDGES (Duane Jack- 
son), Cybill ->  SHEPHERD (Jacy Far- 
row), Ellen —> BURSTYN (Lois Farrow), 
Ben —» JOHNSON (Sam), C loris —> 
LEACHMAN (Ruth Popper). 118 min. 
Litt: Kos. 108.

1951. Den lille  by Anarene i Texas. 
Sonny, som går i sidste high school- 
klasse, bryder med sin g irlfriend og ind
leder et forho ld til gymnastiklærerens 
forsømte kone Ruth. Hans ven Duane 
kommer sammen med den smukke, lune
fulde Jacy, som dog går til et celebert 
nude swimming party uden ham. Både 
Sonny og Duane tilbeder Sam the Lion,

»Sidste nat med kliken«.

biograf- og billa rdsalonejer, men en 
dag, hvor de vender hjem efte r en tur 
til Mexico, er han død. Duane får om
sider lov til at gå i seng med Jacy, uden 
større succes. Han rejser bort fra byen 
en tid. Jacy tager Sonny fra Ruth og får 
ham overta lt til at flygte med hende, vel 
vidende at foræ ldrene vil indhente dem 
og sende hende på college. Til s lut går 
Duane ind i hæren, Korea-krigen venter. 
Den lokale b iograf må lukke, Sonny b li
ver ensom tilbage.

Peter Bogdanovich' film  om ungdom
mens mismod og tid lige  desillusion er 
en af periodens største film. Den præ
senterede i genial blanding ungdomme
lig weltschmerz, skarp psykologisk ka
ra k te r is e r in g  o g  p e r te n t l ig t  autentisk 
tids- og m iljøbeskrivelse kombineret 
med instruktørens egen nostalgiske b in
d in g  til den klassiske amerikanske film 
kunst, repræ senteret af citaterne fra 
Hawks’ »Red River«. Billederne, fo to 
gra feret i sort-hvid af Robert Surtees, 
udstrålede en sær poetisk-nostalg isk og

næsten surreal kvalitet, som understre
gede det drømmeagtige i film ens be
vægende, suggererende Am erika-por- 
træt. Filmens succes gav stødet t il en 
mindre bølge af —» NOSTALGISKE film, 
der udforskede og genskabte den nære 
fortid . Filmen blev Bogdanovich’ første 
og hidtil eneste v irke lig t be tydelige og 
rig t inspirerede værk. (PS)

SIDSTE NAT MED KLIKEN (American 
G raffiti) -  USA. ©  1973/Prem: ju li 73. 
P-selskab: Lucasfilm /Coppola Company. 
P: Francis Ford —> COPPOLA. I: G eor
ge —> LUCAS. Manus: George Lucas, 
G loria -»  KATZ, W illard ->  HUYCK. 
Foto: Ron Eveslage, Jan D’AIquen 
(Technicolor). Klip: Verna —» FIELDS, 
M arcia Lucas. Medv: Richard —> DREY- 
FUSS (Curt), Ronny Howard (Steve),

»Sidste stik«.

Paul Le Mat (John), Cindy —» W IL L I
AMS (Laurie), Candy —» CLARK (Deb- 
bie). 110 min. Litt: Kos. 120.

M idt i 70’ernes overfladiske dyrkelse 
af overflade-nostalg ien kom George Lu
cas’ »American G raffiti« med en v ittig , 
de ta ljerig  og atm osfæ refyldt 60’er-skil- 
dring, der tilm ed havde en af de smuk
keste overflader, man har set, med Vi
sual e ffects af Haskell —» WEXLER og 
klip af bl. a. Verna Fields.

M anuskriptet af Lucas, G loria Katz og 
W illard Huyck, beskriver en gruppe unge 
gennem en aften og nat i en mindre 
provinsby i Californien. Å ret er 1962, 
feriens sidste dag. Curt og Steve skal 
næste dag rejse bort fo r at gå på c o l
lege, men Curt er i tv ivl om han vil re j
se, og hans søster Laurie er syg fo r at 
få Steves ring på, før han rejser. Deres 
miljø er M el’s Drive-in cafe teria og b i
lerne, de blanke, skinnende souped-up 
veteraner, som vi andre kun kendte fra 
film  og tegneserier. Den ukronede kon
ge er John Milner, der kører en '32 cu- 
stom Ford duce coupé, og nederst på 
klikens rangstige står Vespa-køreren 
Terry Fields, (Charlie Martin Smith) kal
det »Toad«, som får lov at låne Curts 
C itroen, og som tilb ringer en hektisk 
fo rtv iv le t nat med at finde ud af sig selv 
og sin på overfladen sofistikerede date, 
Debbie.

Under, over og omkring det hele lig 
ger popmusikken, fra b ilrad ioer (Debbie 
indser at Toads lånte bil er blevet s tjå 
let, da hun fra le je t i buskadset ikke 
længere kan høre bilradioen), jukeboxe, 
grammofoner m. v. Det er Chuck Berry 
og The Platters og Bill Haley og alle
de andre, og man savner sådan set kun 
Everly Brothers. A lle sp ille r deres rolle 
i lygternes bløde modlys, Curts drøm
mepige er en hooker, den mystiske ra
diostemme, W olfman -  dette orakel -

»Sidste vidne«.

er en lokal fyr med en båndoptager, 
Steve og hans ’58 Chevvy udfordres af 
en fremmed, der også truer på kæ rlig
hedsfronten, »læderjakkerne« er nogle 
skrappe drenge, og det hele er camou
flage, fo rde lt udover film en af Lucas, 
der husker i impressionistiske fragm en
ter og som har haft gode medarbejdere. 
»Sidste nat med kliken« når ikke så 
langt med sit »budskab«, men den hu
skes fo r det, den husker, og fo r skøn
heden i erindringen.

Filmens by er stykket sammen af op
tagelser fra San Rafael, San Francisco 
og Petaluma, sidstnævnte især kendt fra 
»Radiserne«. (PM)

SIDSTE STIK (The Sting) -  USA. P- 
start: 22.1. 73/© 1973/Prem: dec. 73. P- 
selskab: B ill/Phillips. P: Tony ->  BILL, 
Michael Phillips, Julia Phillips. I: George 
Roy — HILL.  Manus: David S. Ward. 
Foto: Robert Surtees (Technicolor). 
Klip: W illiam  Reynolds. Musik: Marvin 
->  HAM LISCH e fte r S cott Joplin (-> 
MUSIK). Medv: Robert - *  REDFORD 
(Johnny Hooker), Paul —► NEWMAN 
(Henry G ondorff), Robert Shaw (Doyle 
Lonnegan). 129 min. Litt: Kos. 122.

USA i trediverne. Et par småsvindlere 
kommer i besiddelse af penge tilhøren
de et gangstersyndikat. Den ene dræ
bes. Den anden, Johnny Hooker, søger 
tilf lu g t hos Henry Gondorff, en berømt 
con man. Sammen udtænker og udfører 
de et indviklet bondefanger-nummer, 
der gør syndikatets leder, Doyle Lonne
gan, en halv m illion dollars fattigere.

Filmen har karakter af at være den 
bedste svindler-kom edie overhovedet. 
T rediver-m iljøet er genskabt med s tili
stisk mesterskab, instruktionen er e le
gant og ubesværet, og sp ille t er suve
rænt, ikke m indst Paul Newmans præ 
station, med højdepunkt i en pragtfu ld 
poker-scene, hvor gangsteren snydes på 
ekspertvis, så der skaffes penge til det 
endnu større bluff-nummer, han senere 
skal udsættes for, og samtidig tirres  han 
til at gå i fælden. Både Newman og 
Redford ejer, som film en i øvrigt, en 
utrolig charme i deres b lo tte  tils ted e 
værelse, og den kløgtig t udtænkte og 
sikkert realiserede historie blev da også 
en af halvfjerdsernes største publikum s
succeser. (PC)

SIDSTE VIDNE (The Parallax View) -  
USA. P-start: 2.4. 7 3 /©  1974/Prem: juni 
74. P-selskab: Gus/Harbour/Doubleday/ 
Paramount. P/l: Alan J. —► PAKULA. Ma
nus: David G iler, Lorenzo — SEMPLE 
Jr. e fte r roman af Loren Singer. Foto: 
Gordon -*■ W ILLIS  (Technicolor). Klip: 
Jack W. W heeler, Dennis Dutton. Medv:
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W arren ->  BEATTY (Joe Frady), Paula 
Prentiss (Lee Carter), W illiam  Daniels 
(Austin Tucker). 102 min. Litt: Kos. 125.

Journalisten Joe Frady forsøger at 
finde frem til en mystisk organisation, 
der tilsyneladende står bag et mord på 
en po litike r og som senere systematisk 
udrydder vidnerne til mordet -  med dra
bene cam oufleret som selvmord. Frady 
lader sig indru llere i organisationen, 
men under et forsøg på at forhindre et 
nyt mord, b liver Frady selv offer.

Pakulas film  er et konstant fo ruro ligen
de værk, der am bitiøst forsøger at le
vere et signalem ent af en hel nations 
paranoia. Der er i film en lån fra  —> 
THRILLER-genren i forsøget på at sk il
dre den ansigtsløse Parallax-organisa- 
tion, hvis magt af og til kan synes næ
sten om nipotent og som derfor tilfø re r 
film en nogle kafka’ske over- og under
toner. Filmen ses måske bedst som et 
desperat forsøg på at komme bagom de 
forho ld, der var medvirkende til -> 
N IXONs m agtforvridning. I skildringen 
af journalisten som detektiv (temaet be
handles mere entyd ig t af Pakula i -> 
ALLE PRÆ SIDENTENS MÆ ND) er der 
tilløb  til et opgør med myten om den 
ensomme amerikanske helt, der egen
hæ ndigt og moralsk usårlig tv inger de 
onde kræ fter i knæ, men opgøret får af 
og til slagside i retning af det de fa i
tistiske. Som helhed er film en mange
tydig, konstant fascinerende i sin v isu
elle udformning og nervebetonet i spii 
og instruktion. (PC)

SIEGEL, Don (26.10. 1912) -  Instruktør. 
Er e fte r mange år om sider -  e fte r eget 
ønske -  blevet løst fra  sin kontrakt med 
—> UNIVERSAL. Hans seneste film  er 
en western med John Wayne og James 
Stewart. Litt: Rosenberg &  Kass: Tod 
Browning. Don Siegel, 75; S tuart M. Ka
minsky: Don S iegel: D irector, 74. Film 
(siden Filmens HHH, IV):
70: Two Mules fo r S ister Sara/Han kom 
-  han så -  han skød. 71: The Beguiled / 
Én mand -  syv kvinder ( +  P); —» DIRTY 
HARRY (+  P); Play M isty fo r Me/Mør- 
kets melodi (S). 73: Charley V arrick/ 
M enneskejagt på liv og død ( +  P +  S). 
74: The Black W indm ill/D obbe ltjag t ( +  
P). 76: The Shootist/Seksløberen der 
blev tavs. 77: Telefon. (LØ)

SILLIPHANT, Sterling (16.1. 1918) -  Ma
nuskrip tfo rfa tte r og producent. Født i 
Detro it, M ichigan. G ik på University of 
Californ ia. I marinen 1943-46. K rim i
nalfilm skribent, produktionsassistent for 
Spyros Skouras og chef fo r Fox’ PR- 
afdeling 1951-53. Har været bydreng hos 
Disney. Skrev til bl. a. »Alfred H itchcock 
Presents«. Var med til at skabe serien 
»Route 66« for TV og skrev til bl. a. 
»Naked City«. Dannede sit eget produk
tionsselskab Pingree Productions og 
skulle have lavet »The Teachings of Don 
Juan«, »America the Beautiful« og »The 
S ilent Flute«. Film:
53: The Joe Louis Story ( +  Co-P). 55:
Five Against The House (+  Co-P). 56; 
N ightfa ll/N attens m areridt; Huk! 57: 
Damn Citizen. 58: M aracaibo; The Line- 
up. 60: The V illage o f the Damned/Ræd- 
slen fra  himmelrummet ( +  Co-Ma). 66: 
The Siender Thread/Stemmen i te le fo 
nen ( +  P). 67: In the Heat of the N ight/ 
l nattens hede. 68: Charly. 69: M arlowe/ 
M arlowe -  en syl i ryggen. 70: A W alk 
In The Spring Rain/En tur i forårsreg

nen; The Liberation of L. B. Jones/L. B. 
Jones’ befrie lse =  Natten, de myrdede 
L. B. Jones (Co-Ma). 71: Murphy’s W ar/ 
Murphy går i krig; Shaft/John Shaft -  
detektiv i aktion (Co-P). 72: Shaft’s Big 
Score/Shafts store kup (P); The Posei- 
don Adventure/ —> SOS POSEIDON 
KALDER (Co-M a); The New Centurions/ 
Pansernes beskidte job  (Co-M a); The 
Party’s Over. 73: Shaft In A frica/S haft i 
A frika  ( +  Co-P). 74: The Towering In- 
ferno/D et tårnhøje helvede. 75: The K il- 
ler E lite (Co-Ma). 76: H ero’s Journey.

(CH)

SILVER, Joan Micklin (24.5. 1935) -  In
struktør. Efter eksamen i litte ra tu r på 
Sarah Lawrence College i 56 begyndte 
hun at skrive mindre skuespil og kom i 
67 til New York fo r at skrive manuskrip
te r til undervisningsfilm  fo r Encyclope- 
dia Britannica Films og Learning C orpo
ration of America. I Hollywood bear
bejdede hun to  romaner, der ikke blev 
film atiseret, og skrev originalmanus til 
»Limbo«, der siden blev omskrevet af 
James —» BRIDGES og instrueret af 
Mark Robson. Hun vendte tilbage til 
Learning Corporation og instruerede en 
halvtimes film  over et originalmanus om 
polske imm igranter »The Immigrant Ex- 
perience« (72) og lavede to prisbeløn
nede kortfilm  fo r børn. I 74 begyndte 
hun den selvfinansierede —> HESTER 
STREET* og har senest fo r Center for 
Understanding Media lavet en 46 min. 
dramatisering af S cott F itzgeralds »Ber- 
nice Bobs Her Hair« med Shelley —» 
DUVALL og Bud C ort i hovedrollerne. 
Blandt hendes pro jekte r er en moderne 
komedie »Fun W hile It Lasted«. Film: 
72: Limbo (Co-M). 75: Hester S treet ( +  
M). 77: Between the Lines (4- Co-M).

(MB)

SIMON, Neil (4.7. 1927) -  M anuskrip tfor
fa tte r; også skuespilforfatter. Seneste 
film -m anuskript er t il den endnu ikke 
igangsatte produktion »Goodbye Giri«, 
som Simon har omskrevet efter sit eget 
manus t il den af Mike —> N ICHOLS på
begyndte, nu henlagte »Bogart Slept 
Here«, der blev opgivet e fter få ugers 
indspilning på grund af uenighed mellem 
Nichols og Robert De —> NIRO, der 
skulle spille  hovedrollen sammen med 
Marsha —> MASON, der dog får hoved
rollen i den nye film , som Herbert —» 
ROSS skal instruere. Litt: Newsweek, 
2.2. 70; Time Magazine, 15.1. 73. Film (s i
den Filmens HHH, IV):
69: Sweet Charity (L ibretto). 70: The 
O ut-of-Towners/S ikke’n nat. 71: Star 
Spangled G iri ( +  S); Plaza Suite /Hotel 
Plaza Nr. 719 (+  Skuespil). 72: The 
Trouble W ith People (TV +  P); Last of 
the Red Hot Lovers ( +  Skuespil); The 
Heartbreak K id / —> HJERTEKNUSE
REN. 75: The Prisoner o f Second Ave- 
nue/Lille mand i knibe ( +  Skuespil); 
The Sunshine Boys (+  Skuespil). 76: 
Bogart S lept Here (henlagt); M urder By 
Death/M iddag med mord. (CH)

SKAKMAT (Night Moves) -  USA. P-
start: efterår 73/© 1975/Prem: april 75. 
P-selskab: Hille r/Layton/W arner Bros. P: 
Robert M. Sherman. I: A rthur -> PENN. 
Manus: Alan Sharp. Foto: Bruce -> 
SURTEES (Technicolor). Klip: Dede 
ALLEN. Medv: Gene - *  HACKM AN 
(Harry Moseby), Jennifer Warren (Pau
la), Susan C lark (Ellen Moseby), Mela- 
nie G riffith  (Delly). 100 min. Litt: Kos. 128.

Privatdetektiven Harry Moseby enga
geres af en let derangeret, tid lige re  
starlet. Opgaven er finde hendes bort
løbne teenage-datter, Delly. En stunt
mand, som Delly har kommet sammen 
med, røber, at pigen er stukket af med 
en anden stuntmand. Moseby sporer 
Delly til Florida, hvor hun bor sammen 
med sin stedfar og dennes elskerinde. 
Efter at være kommet hjem dør Delly 
kort e fter ved en ulykke, der forekom 
mer Moseby mistænkelig. Delly er, viser 
det sig, blevet dræbt, ford i hun tilfæ l
d ig t er blevet klar over stedfaderens 
ulovlige smugling af arkæ ologiske skatte 
fra Colum bia til USA.

Arthur Penns tilbagevenden til ameri
kansk film  (»Skakmat« er hans første 
film  siden En GOD DAG AT DØ) er 
mindre personlig end ventet fra instruk
tørens side, men også indenfor ->  KRI
M INALFILM  evner Penn dog at sætte 
sit stempel på filmen. Inspirationen sy
nes oftest at være Ross ->  M ACDO- 
NALDS fascinerende romaner om gene
rationsmodsætninger, og det er ikke 
mindst i skildringen af Delly i hendes 
sårbart søgende ungdom, og i de tek ti
vens opfatte lse af pigens stumme råb 
om hjælp, at film ens egentlige, moralske 
styrke findes. Mere end alm indeligt for 
genren har Penn også udvidet sk ild rin 
gen af detektiven, der ses som et men
neske i splid med sig selv. T il slut b liver 
Penns film  et væ gtigt bidrag til 70’ernes 
USA-billede. (PC)

SKÆV EFTERMIDDAG, En ->  anm. side 
212.

SKUESPILLERE som instruktører -
Skuespillere, der i 70’erne har instrue
ret spille film . (* angiver, at instruktøren 
selv sp ille r med i film en):
Ossie —» DAVIS: Cotton Comes to Har- 
lem; Black G iri; G ordon’s War.
Jack —» N ICH O LSO N : Drive, He Said. 
Jack —» LEMMON: Kotch.
C lin t —» EASTW OOD: * Play M isty For 
Me; Breezy; * High Plains D rifter; * The 
Eiger Sanction; * The Outlaw Josey 
Wales.
Peter —> FONDA: * The Hired Hånd. 
Paul —> NEW MAN: * Sometimes a 
G reat Notion; The E ffect o f Gamma 
Rays on M an-ln-The-M oon M arigolds. 
Sidney Poitier: * Buck and the Preach- 
er/De fordøm tes vej, 72; * Uptown Sa- 
turday Night, 74.
Peter Ustinov: Hammersmith Is Out, 72. 
George C. —> SCOTT: * Rage; * The 
Savage Is Loose.
K irk Douglas: Scalawag, 73; * Posse/ 
Eftersøgt fo r togrøveri, 75.

Dertil kommer skuespiller/instruktører 
som John —> CASSAVETES, Mel 
BROOKS og W oody —» ALLEN. Produ
centerne John —> HOUSEMAN og W il
liam Castle har optrådt som skuespil
lere, sidstnævnte i Schlesingers »The 
Day of the Locust« (75). (PS)

S LA G TE H U S  5 (S la u g h te rh o u s e -F iv e )  -
USA. P-start: 30.1. 71/© 1972/Prem:
marts 72. P-selskab: Universal/Vanadas. 
P: Paul Monash. I: George Roy —> HILL. 
Manus: Stephen G eller e fter roman af 
Kurt Vonnegut Jr. Foto: Miroslav On- 
dricek (Technicolor). Klip: Dede —» 
ALLEN, Stephen Rotter. Medv: Michael 
—» SACHS (B illy  Pilgrim), Ron —> 
LEIBMAN (Paul Lazzarro), Valerie —» 
PERRINE (Montana W ildhack). 104 min.
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Litt: Kos. 110.
Billy Pilgrim har som ung været krigs

fange i Tyskland og oplevet bom barde
mentet af Dresden. Nu hvor han lever 
som optiker hjemme i USA begynder 
han, til sin fam ilies bekymring, at få 
okkulte oplevelser, som med sælsomme 
tidsspring fører ham omkring i hans 
egen fo rtid  og frem tid. Dels føres han 
tilbage til krigen, hvor han sammen med 
de andre fanger blev holdt indespærret 
i et slagtehus under den meningsløse 
udslettelse af Dresden, dels føres han 
frem til planeten Tralfamadore, hvis ind
byggere interesserer sig fo r ham p. g. a. 
hans særegne tidsforståelse. Da hans 
kone omkommer ved en bilulykke, hen
tes han til Tralfamadore, hvor han til 
planetbefolkningens glæde lever et pa
radisisk liv med den smukke film stjerne 
Montana W ildhack, som føder ham et 
barn.

George Roy H iil film atiserede Kurt 
Vonneguts fantasifulde historie med un
derstregning af poesien og den sorte 
humor. Det blev en frapperende original 
beretning om uskylden, som på trods af 
alle odds, overlever tværs gennem selve 
tidens absurd iteter og rædsler. Filmen 
var beslæ gtet med både —> PUNKT 22 
(krigens absurditet) og Resnais’ »Je 
t ’aime, je  t ’aime« (tidseksperim enterne). 
Genremæssigt fo rho ld t den sig både til 
->  SCIENCE FICTION (med storartede 
dekorationsopbygninger af stjernehjem 
met på Tralfamadore), -»  KRIGSFILM 
og —> BLACK HUMOR-komedien (især 
i scenen med hustruens groteske tra fik 
død). Filmen fremstod også, ligesom til 
dels forlæ gget, som en poetisk protest 
mod det amerikanske engagement i —» 
VIETNAM. (PS)

SLAUGHTERHOUSE-FIVE SLAGTE
HUS 5.
SMALL, Michael -  Komponist. Startede 
sin film m usikkarriere på New School for 
Visuel Arts i New York. Skrev sange til 
BMI Theatre W orkshop, musik til rekla
mefilm og en enkelt »no-core erotic 
film«, inden sp ille film debut’en 1969 med 
»Out o f It«. Litt: M illim eter, sept. 75. 
Film:
69: Out of It/Uden »det«. 70: Jenny; The 
Revolutionary/Den revolutionæ re; Puzzle 
of a Downfall Child. 71: -»  KLUTE; The 
Sporting Club. 72: Dealing; C h ild ’s Play. 
73: Love and Pain and the W hole Damn 
Thing. 74: The Parallax V iew/ —> SIDSTE 
VIDNE. 75: Night Moves/ —> SKAKM AT; 
The Drowning Pool/Druknepølen; The 
Stepford W ives/Dukkekvinderne. 76: Ma- 
rathon Man/Marathonmanden. (LØ)

SMIGHT, Jack (9.3. 1926) -  Instruktør. 
For TV har Smight bl. a. arbejdet med 
krim i-serien »Banacek« (72) og TV-fil- 
mene »The Longest Night« (72) og 
»Partners in Crime« (73). Film (siden 
Filmens HHH, IV):
69: The lllustrated Man/Den illustrerede 
mand. 70: Rabbit Run; The Traveling 
Executioner ( +  P). 73: Frankenstein: 
The True Story (TV). 74: A irport 1975. 
76: Damnation A lley; M idway/Slaget om 
Midway. (CH)

SONTAG, Susan (1933) -  Forfatter, 
kritiker, instruktør. Født i New York. 
Universitetsuddannet. Vakte opsig t med 
den kritiske essay-samling »Against In
terpretation« (66), som indeholder en 
sektion med film-essays om bl. a. Bres- 
son, Godard og Resnais. Samlingen 
»Styles of Radical W ill« (69) indeholder 
bl. a. »Theatre and Film«, »Bergman’s 
Persona« og »Godard«. Har udgivet ro
manerne »The Benefactor« (63) og 
»Death Kit« (67, da. overs.) og re jse
skildringen »Trip to Hanoi« (69). Har 
instrueret tre film  i udlandet: »Duet for 
Cannibals« (Sverige 1967), et kammer
spil om to ægtepar, »Brother Karl« (Sve
rige 1971), også et kammerspil, og en 
lang dokumentarfilm  om Israel i krig, 
»Promised Lands« (Israel 1974). (PS)

SOS POSEIDON KALDER (The Posei- 
don Adventure) -  USA. P-start: 3.4. 72/ 
©  1972/Prem: dec. 72. P-selskab: Kent/' 
20th Century-Fox. P: Irwin Allen. I: Ro
nald Neame. Manus: S tirling -*■ S ILLI- 
PHANT, W endell Mayes efter roman af 
Paul Gallico. Foto: Harold Stine (De- 
Luxe, Panavision). Klip: Harold F. Kress. 
Medv: Gene -► HACKM AN (Frank 
Scott), Ernest Borgnine (M ike Rogo), 
Carol Lynley (Nonnie), S tella Stevens 
(Linda), Shelley W inters (Belle). 117 min.

Luksuslineren »S.S. Poseidon« bliver 
ramt af en flodbølge i M iddelhavet, så 
den vender bunden i vejret. En lille  
gruppe overlevende kæmper sig vej 
gennem denne omvendte verden for at 
nå op til bunden. Undervejs opstår der 
spændinger mellem gruppens naturlige 
leder, præsten Frank Scott, og p o lit i
manden Mike, der ønsker at overtage 
ledelsen. D e r opstår uophørligt farlige 
situationer og flere omkommer. T il slut 
reddes de sidste gennem et hul i skibs
bunden.

»T he  P o s e id o n  A d v e n tu re «  b le v  en 
stor international succes (dog ikke i 
Danmark!) og stimulerede producenter
ne til at satse på de store udstyrsfilm

med sensationalistiske spæ ndingsin tri
ger, som gerne ofrede enhver mening 
til forde l fo r spektakulære effekter. 
Sammen med »Airport« (70) kom den t il 
at etablere ->  KATASTROFEFILMen 
som triv ia lgenre. I sig selv var dette 
trivialvæ rk, i englænderen Ronald Nea- 
mes idéforladte instruktion, et yderst 
mådeligt værk. Via sin dramaturgiske 
opbygning fungerede den som en slags 
»Grand Hotel« på hovedet. (PS)

SPECIAL EFFECTS har gerne noget at 
gøre med eksplosioner, skyderier, ilde 
brande, jordskæ lv o. I. Det er således 
en funktion indenfor film arbejdet, der 
oplever en hausse i disse år.

Hollywood har altid været meget på
hitsom, når det drejede sig om at skildre 
voldsomme begivenheder på film. Man 
kan tilsyneladende, hvad ikke mindst de 
senere års —> KATASTROFE-film  har 
bevist, skildre de mest hårrejsende 
hændelser og få  det til at se realistisk 
ud. Gode special e ffects-fo lk  vogter af 
en eller anden grund ikke særlig nidkæ rt 
over deres opfindelser, og amerikanske 
->  FAGBLADE er fy ld t med detaljerede 
beskrivelser af, hvordan man har lavet 
det ene og det andet. Det er altid un
derholdende læsning, og interesserede 
henvises til disse blade.

Special effects-fo lkene arbejder nær 
sammen med —> DEKO RATIONS-afde- 
lingen og makeup-afdelingen. I deres 
arbejde indgår ofte ->  STUNT-men, men 
disse sorterer ikke direkte under special 
effects, men derimod under instruktøren 
eller ->  SECOND UNIT. (IL)

SPELVIN, Georglna (1937) -  Skuespil
lerinde. G. S. er pseudonym. O prindelig 
danserinde, optræden i cirkus. Medlem 
af balletten ved Radio C ity Music Hall, 
med i mange Broadway-shows: »Caba- 
ret«, »Oklahoma« etc. Senere producer 
af liveshows, klipper på reklamefilm . 
Herfra til pornofilmen, hvor hun siden 
»The Devil in Miss Jones« har været en 
af de førende gymnaster i —> PORNO- 
FILM-genren. Litt: Genesis, mar. 74; Qui, 
feb. 74. Film:
73: G eorg ia ’s Honeymoon Suite; Lecher; 
Flip Chicks; Teachers and Cream; The 
Devil in Miss Jones/Den erotiske djævel 
i miss Jones; W ell o f Frenzy; High 
Priestess of Sexual W itchcra ft; The 
Newcomers/Pornoskolen; The Erotic 
Memoirs of a Male Chauvinist Pig; 
Sleepy Head/Det helt store knald; The 
Birds and the Beads; Spikey’s Magic 
Hand/Slikkepinden. 74: Fringe Benefits/ 
Nu står den, doktor; In the Beginning ... 
(=  W akefie ld Poole’s Scandals =  B. C. 
Scandals =  W akefie ld Pools’s Bible =  
B ib le !); Happy Days; G iris fo r Rent; 
W et Rainbow/Syndige sexlege. 75: The 
Private A fternoons of Pamela Mann/Be- 
sat af erotik; Linda Lovelace Meets Miss 
Jones; The Mount of Venus; Seven De- 
licious Wishes. (LØ)

SPIELBERG, Steven (1947) -  Instruktør. 
Begyndte under sin skolegang i Phoenix, 
Arizona, at eksperimentere med 8 mm 
og lavede 13 år gammel sin første film , 
den 40 min. lange »Escape to No- 
where«. I gymnasiet lavede han med en 
studiegruppe en 140 min. lang krigsfilm  
i 16 mm »Firelight«, og i 1968 sin første 
35 mm »Amblin’«, der vandt 1. prisen på 
en film festiva l i Atlanta. Den blev set af 
M CA’s præ sident Sidney J. Sheinberg,
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der skrev en 7 års kontrakt med Spiel- 
berg med henblik på de faste serier, og 
Spie lberg debuterede i 69 med m idter- 
afsn itte t »Blind« i serien N ight Gallery. 
I 70 lavede han —» PILOTen til »Colum- 
bo« og afsnit til »Marcus W elby, MD«, 
»The Psychiatrist«, »The Senator« og 
»The Name of the Game«. I 71 lavede 
han til Universals M ovie-of-the-W eek 
»Something Evil«, »Savage« og —> DU
ELLEN, som han året e fter omarbejdede 
til b iografd istribution. Senest har han 
omskrevet og film e t Paul —> SCHRA- 
DERs »Close Encounters of the Third 
Kind«. Litt: Films in Review, marts 75; 
Take One, juni 75. Film:
71-72: Duel/Duellen. 74: The Sugarland 
Express (+  H istorie). 75: Jaws/ —» DØ 
DENS GAB. 77: Close Encounters of the 
Third Kind (+  Co-Ma). (MB)

STEM PÅ McKAYI (The Candidate) -  
USA. P-start: 4.12. 71/© 1972/Prem: juni 
72. P-selskab: W arner Bros. P: W alter 
Cohlenz. I: M ichael —> RITCHIE. Ma
nus: Jeremy Larner. Foto: V ic to r J. —» 
KEMPER, John -»  KORTY (Technico- 
lor). Klip: Richard A. Harris, Robert 
Estrin. Medv: Robert —> REDFORD (Biil 
McKay), Peter —> BOYLE (Lucas), M el

mere opsat på at anskueliggøre meka
nikken i systemet, end han er på at 
engagere publikum i McKays person
lige tragedie. Han når sit mål, men ved 
at forkaste den følelsesmæssige ind le
velse får helheden et koldt, skematisk 
præg. Man sidder tilbage med et ind
tryk af Ritchie som en fremragende 
tekn iker og et godt hovede -  men hvad 
er en film  uden s tre jf af en eller anden 
slags poesi? (JO)

STING, The SIDSTE STIK

STJERNESYSTEM -  På engelsk: Star 
System, en betegnelse fo r den først og 
fremmest i Hollywood etablerede o rd 
ning, hvorefter et produktionsselskab 
kontraktlig t har s ikret sig retten til en 
skuespillers (og i øvrigt også fo tog ra 
fers, instruktørers etc.) arbejde mod et 
fast honorar. Systemet opstod i filmens 
barndom, og ophavsmanden menes at 
være Carl Laemmle, der sikrede sig 
kontrakt med 'The Biograph G iri’ -  
Florence Lawrence. I filmens barndom 
blev skuespillere ikke nævnt, men løftet 
om at få navnet frem i en film s —» CRE- 
DITS fristede den indtil da anonyme om
end meget populære skuespillerinde.

for dets kontraktansatte. A t p rodukti
onsselskaberne stort set har g ivet afkald 
på stjernesystemets forde le , altid at 
have populære skuespillere parat til en 
film, er dog ikke ensbetydende med at 
publikum har tab t interessen fo r at dyr
ke idoler, men snarere at in teresse
fe lte t har sk ifte t fra film  til popmusik
kens udøvere. Senest har dog Francis 
Ford —» COPPOLA udtalt sig til fordel 
fo r en retablering af det kombinerede 
stjerne-kontrakt-system , og i foråret 1976 
indgik Coppolas »Cinema 7« de første 
kontrakter med skuespillere (»We should 
go back to the old studio system, not 
in an exploitive, crass way. But every 
studio should be developing talent. I 
can 't afford to work with people I s tart
ed with« og »It won’t be too long before 
the studios are copying us copying 
them«, har Coppola sagt). (PC)

STARK, Richard ->  WESTLAKE, Donald.

STRADLING, Harry, Jr. (ca. 1932) -  Fo
tograf. Søn af veteranfotograf Harry 
Stradling (1902-1970) og ofte assistent 
på hans film  i 60’erne. Film:
67: W elcome To Hard Times/Manden 
der red ind i Dakota. 68: W ith Six You

Venstre til højre: Steven Spielberg; Robert Redford i »Stem på McKay!«; Lee Strasberg.

vyn Douglas (John McKay), A llen —> 
GARFIELD (Kle in). 110 min.

Under deres søgen efte r en passende 
kandidat til det forestående senatorvalg 
standser det demokratiske partis ta k ti
kere ved den unge Bill McKay, der ikke 
tid lige re  har g jo rt sig bemærket i po li
tisk arbejde, men som i sin egenskab af 
søn af den tid lige re , folkekæ re guvernør 
må form odes at have væ lger-appeal. 
B ill M cKay er in te lligent, progressiv, 
idealistisk og derfor fra  begyndelsen 
skeptisk over fo r den kampagnestil, man 
prøver at få ham til at anlægge. Men 
det hektiske tempo og det overordnede 
mål berøver ham efterhånden overb lik
ket, og da han faktisk ender med at be
sejre sin republikanske modkandidat, 
står han rådvild tilbage som en robot, 
der i et og alt er afhængig af sine råd
givere.

Michael R itchie har instrueret dette 
desillusionerede modstykke til »Mr.
Smith Goes to Washington« hårdt og 
effektiv t som en TV-reportage. Det er 
også reportagens stil, der præger f i l
mens energiske næ rbilledklipning og 
som er grunden til det præcise, nøg
terne, næsten tørre spil. Robert Red
ford leverer en tilfo rlade lig , indforstået, 
men netop derfor ikke meget spænden
de præ station som film ens decentra lise
rede centrum sfigur. R itchie er tyde lig t

Siden blev systemet udbygget, først og 
fremmest ved en om hyggelig udvæ lgel
se af roller, der egnede sig fo r den på
gæ ldende skuespillers personality mere 
end vedkommendes i trad itionel fo r
stand skuespillermæ ssige kunnen. I tre 
diverne florerede systemet (MGM rekla
merede med »More Stars than there are 
in the Heavens«), og tidens mange fan
blade befordrede v illig t mere e ller m in
dre opdigtede beretninger om stje rner
nes privatliv, nøje afpasset e fte r det 
image, som var valgt fo r de respektive 
stjerner. Senere, i fyrrerne og især halv
tredserne, da TV gjorde et be tragte lig t 
indhug i biografernes publikum, blev det 
i det lange løb både upraktisk og alt for 
dyrt fo r produktionsselskaberne at have 
en ’s ta ld ’ af skuespillere under kontrakt. 
Adskillige skuespillere har dog i kraft af 
deres personality og kunnen oppebåret 
status som stjerner (f. eks. Paul —» 
NEW MAN, Marlon ->  BRANDO, Robert
—> REDFORD og Steve —> McQUEEN)
uden at være kontraktlig t tilkny tte t no
get selskab. Kontraktsystem et eksiste
rer dog fortsat, omend i det små, idet 
—» UNIVERSAL -  bl. a. af hensyn til sel
skabets dom inerende position som pro
ducent af TV-film -serier -  har fundet 
det opportunt at skrive kontrakt med 
potentie lle  stjerner ligesom Universal 
fortsat opretho lder en skuespillerskole

G et E ggroll/Der er en fremmed mand i 
mors seng. 69: Support Your Local She- 
riff/S heriffen tør, hvor andre tøver =  En 
helt forkert sherif (TV -tite l); The Mad 
Room/De blodige hænder; Young Billy 
Young/Hævn i Arizona; The Good Guys 
and the Bad Guys/De gode og de skrap
pe drenge. 70: There Was a Crooked 
Man/Slangen; D irty Dingus Magee/Ve- 
stens værste sjover; L ittle  Big Man/En 
->■ GOD DAG AT DØ. 71: Support Your 
Local G unfighter/Vestens hurtigste f in 
ger; Fool’s Parade/Dynamit e ller dollars; 
Something Big/Præriens »største« fidus. 
72: Skyjacked/F lyp irat om bord; Thumb 
Tripping; 1776. 73: The Man W ho Loved 
Cat Dancing/V ildm arkens lovløse; The 
Way We W ere/ ->  VORE BEDSTE AR. 
74: M cG /M cQ  renser ud; Bank Shot. 75: 
Bite the Bulle t/B id  tænderne sammen; 
Rooster Cogburn/Sheriffen og peber
møen; M itchell. 76: M idway/Slaget om 
Midway; The Big Bus/Atom-Bussen; 
Damnation A lley. (MB)

STRASBERG , Lee (17.11. 1901) -  Skue
spiller. Født i Galicien. Familien em igre
rede til New York, hvor han blev konto
rist. Var samtidig am atørskuespiller og 
kom siden på elevskole. I 20’erne og 30’- 
erne skuespiller og instruktør. Sluttede 
sig kort e fter starten til ->  ACTORS’ 
STUDIO (grundlagt 1947 af Elia Kazan
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og Cheryl Crawford), og har siden væ
ret pæ dagogisk hovedkraft i den Sta- 
nislavskij-inspirerede »method acting« 
e ller bare »the method«. Blandt hans 
mange prom inente elever kan nævnes 
Marlon -> BRANDO, James Dean, Paul 
->■ NEW MAN, Marilyn Monroe, Jane -> 
FONDA, Rod S teiger og Dustin ->• 
HOFFMAN. Som 73-årig debut på film  
i The -► GODFATHER, 2. del, e fter me
gen overtalelse fra Al -> PACINO, 
endnu en af hans elever. Kommende 
film : »The Cassandra Crossing«. Litt: 
Robert Hethman (ed.): Strasberg at the 
A cto rs ’ Studio, 65. Film:
74: The Godfather, Part ll/The Godfa- 
ther, 2. del. 76: Yockowald. (LØ)

STREISAND, Barbra (2.4. 1942) -  Skue
spillerinde. Film (siden Filmens HHH, 
IV):
70: On A Clear Day You Can See For- 
ever/På en smuk dag; The Owl and the 
Pussycat/Uglen og missekatten. 72: Up 
the Sandbox/Dejlige heks; W hat’s Up 
Doc?/Du er toppen, professor. 73: The 
Way We W ere/ ->  VORE BEDSTE ÅR. 
74: For Pete’s Sake/P jattet med Pete. 
75: Funny Lady. 76: A Star Is Born ( +  
Ex-P). (MB)

kobetonet fysisk manøvre. I stumfilmens 
dage udførte mange skuespillere deres 
egne stunts (Douglas Fairbanks og He
len Gibson m. fl.), men i dag optræ der 
(på forsikringsselskabernes forlangende) 
stuntmen som stand-ins fo r skuespiller
ne. De mest iø jnefaldende stunts har 
gennem tiden været fo rbeho ld t western
genren, hvis førstekraft på området har 
været Enos Edward »Yakima« Canutt 
(1895). Som så mange andre stuntmen 
har Canutt en fo rtid  som rodeo-rytter. 
Han vandt »The All-Round Cowboy 
Championship« i 1917-19-20 og i 1923 
og kom samme år til Hollywood, hvor 
han siden har v irket som stuntman 
(stand-in i 30’rne fo r John Wayne), —» 
2nd-UNIT-instruktør og koordinator i 
mere end 200 film  og har stået som in
struktør på omkring 10. Så sent som i 
efteråret 1975 arrangerede han 80 år 
gammel kampscenerne i »Fort Hum- 
boldt«. Blandt hans fo rtjenester er den 
tekniske og fareform indskende udbyg
ning af en lang række i dag klassiske 
stunts med heste som bl. a. »The Trans
fer« (spring fra  én hest til en anden 
eller fra hest til kørende diligence), 
»The Drag« og »The Stirrup« (fald fra 
hesten, hvorefter rytteren slæbes afsted

sammenstøddene i »Hopla vi lever« (63). 
Det er inden for b iljagterne, de største 
honorarer betales nu. B iljagterne var 
populære allerede i Keystone-dagene, 
men fik en renæssance med »Bullitt« 
(68). Den førende nu på dette fe lt er 
Loftins elev Hal Needham (1935), der 
i dag er formand for »Stunts Unlimited«, 
en forening der i 70 blev dannet efter 
et brud med den egentlige stun tfag fo r
ening SAMP (Stuntmen's Association of 
M otion P ictures), der blev grundlagt i 
1962 som en underafdeling af »The 
Screen A c to r’s Guild«, De to s tun t-fo r
eninger har tilsammen godt 200 med
lemmer.

Stunt-interesserede henvises i øvrigt 
til »Stunt -  The Story of the G reat Mo- 
vie Stunt Men« af John Baxter (Mac- 
donald, London 1973) og til »Stunting 
in the Movies« af A rthur W ise og Derek 
W are (St. Martins Press, New York 
1973). I den sidste forsøger forfa tte rne 
at definere et stunts æ stetiske kvalitet 
på følgende måde: »Et stunts formål er 
at forstæ rke den dramatiske proces, det 
er en del af. Det må altid være under
g ivet denne proces, og hvis det ikke er 
i overensstemmelse med handlingen e l
ler personen, er det m islykket, ligegyl-

Venstre til hø jre: Barbra S tre isand; 2 eksempler på sæ rlig t fa rlig e  stunts, begge med C lif f  Lyons.

STUART, Mel -  Instruktør. Født i New 
York. Læste musik, men valgte filmen. 
Begyndte som fo tog ra f og klipper på 
TV-reklam er i 1951. Til 1959 supervisor 
og instruktør på TV, bl. a. »20th Cen- 
tury« på CBS. Fra 1959 tils lu tte t W olper 
Productions som vice-præ sident, tæt 
samarbejde med David L. W olper. Har 
instrueret og produceret adskillige Em- 
my-belønnede documentaries (»Holly
wood: The Golden Years«, »The Making 
of the President ...«). —» OSCAR-nomi- 
neret fo r »Four Days in November«, do 
kumentarfilm  om mordet på John F. 
Kennedy. Spille film debut 1969. Optog 
»Wattstax«, om et sort —> W O O D- 
STOCK, med 95 procent sort mandskab, 
hvilket vakte en del opmærksomhed. 
Litt: Action, jan.-feb. 72. Film:
64: Four Days in Novem ber/Fire dage i 
november (dokum entarfilm ) (+  P). 69: 
If It’s Tuesday, This Must Be Belgium/ 
Hvis det er tirsdag, er vi i Belgien. 70: 
I Love My W ife/Jeg elsker ... min kone. 
71: W illy  W onka and the Chokolate Fac- 
tory/Drengen der druknede i chokolade-
sovsen; Cry Uncle/Knalddetektiven (S). 
72: One Is a Lonely Number/En er en 
fo r lidt. 73: W attstax/Sort på hvidt (+  
Co-P). (LØ)

STUNT -  (Eng.: kunststykke, kraftpræ 
station). Dækker i film  over enhver risi-

i stigbøjlen) og »The Somersault Fall«, 
hvor rytteren er iført en vest fastspæ ndt 
til en wire, der tillade r ham en kata
pultagtig baglæns saltom ortale. Blandt 
Canutts berømteste stunts er hans 
spring fra diligencen ned på hestespan
det i Fords »Diligencen« (39), og fra 
hestene videre ned på jorden mellem de 
galoperende hove, og, da diligencen kø
rer hen over ham, grebet om bagakse
len, hvorved han atter svinger sig op. 
I faremæssig henseende er dette stunt 
kun ud lignet af C liff Lyons 23 m spring 
med to heste fra en klippe ned i vandet 
i Henry Kings »Jesse James« (39). Ca
nutts to sønner Edward »Tap« og Joe 
er i dag blandt Hollywoods dygtigste 
inden fo r faget. De fik deres ilddåb un
der faderens instruktion af det store 
hestevæddeløb i »Ben Hur« (59) som 
stand-ins fo r Stephen Boyd og Charlton 
Heston. Joe har i øvrigt siden været He- 
stons faste »double«. I 1966 hædrede 
det amerikanske filmakademi Yakima 
Canutt med en —> OSCAR fo r hans 
s a m le d e  in d sa ts .

Stuntmen er fra gammel tid blevet 
honoreret pr. »nummer« med de fo rske l
lige stunts placeret i hver deres beta
lingskategori. C liff Lyons fik  2.350 do llar 
fo r s it spring i »Jesse James«, og Carey 
—> LOFTIN satte rekorden, da han sam
lede 100.000 do lla r sammen for alle b il

d ig t hvor imponerende det tager sig 
ud.« (MB)

SURTEES, Bruce (ca. 1937) -  Fotograf. 
Film:
70: Two Mules For S ister Sara/Han kom 
-  han så -  han skød (F-ass). 71: The Be- 
guiled/Een mand -  syv kvinder; Play 
’M isty’ For Me/Mørkets melodi; —> DIR- 
TY HARRY. 72: High Plains Drifter/En 
fremmed uden navn; Joe K idd; Conquest 
of the Planet o f the Apes/O prør på 
abernes planet; The Great North fie ld  
M innesota Raid/Jesse James’ store 
bankkup. 73: Lost Horizon/Tabte hori
sonter (2nd-Unit-F); The O utfit/O pgør i 
underverdenen; Blume in Love/ —» UD, 
SA’ MIN KONE. 74: ->  LENNY. 75: 
Night Moves/ —» SKAKM AT. 76: Spark
le; Leadbelly; The Outlaw Josey W ales/ 
Ø je fo r øje; The Shootist/Seksløberen 
der blev tavs. (CH)

SUTHERLAND, Donald (17.7. 1934) -  
Skuespiller. 14 år gammel radiospeaker 
o g  d is c - jo c k e y . In g e n iø r-  o g  e n g e ls k 
studier før han besluttede at blive skue
spiller. Scenedebut (i fødelandet Ca
nada) i »T he  M a le  Animal«. 1959-61 på 
London Academy o f Music and Drama
tic  Art. Scenedebut i London: »August 
fo r the People«. Turnerede siden med 
Perth Repertory Theatre i England. For-
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tinbras i BBC/Danmarks Radios indsp il
ning af »Hamlet« 1964. Filmdebut 1965 i 
Rom, i to ro ller i én spaghetti-gyser. 
Lagde stemme til e lektronhjernen i Ken 
Russells agentfilm  »M illiard Dollar h jer
nen«. Udover nedennævnte film  har han 
desuden været involveret i produktionen 
af »Executive Action«, 1973, uden at 
hans funktion har været nærmere de fi
neret. »F.T.A.« er en film atisering af 
hans og Jane —> FONDAs antim ilita ri- 
stiske debatteater, som de turnerede 
med året forinden. (F.T.A. står fo r »Free 
the Army«). Film:
64: II caste llo dei morte vivi. 65: The 
Bedford Incident/Frem m ed u-båd jages; 
Dr. Terror’s House of Horrors; Fanatic/ 
Dø, dø, min elskede. 66: Morgan, a Suit- 
able Case For Treatm ent/M organ, skrup- 
splitterravende skør (stemme); Promise 
Her Anything/Lov hende hvadsomhelst. 
67: B illion Dollar B ra in /M illia rd  Dollar 
hjernen (stemme); The Dirty Dozen/Det

Donald Sutherland og Bo Svenson.

beskidte dusin. 68: Oedipus the K ing/ 
Kong Ødipus; In terlude/E rotisk m ellem
spil; Joanna; The Split/G angsterreden; 
Sebastian/Sebastian og alle hans piger. 
70: —> M.A.S.H.; S tart the Revolution 
W ithou t Me; K e lly ’s H eroes/Kellys hel
te; A ct o f the Heart; Alex in W onder- 
land. 71: Little  Murders/Småmord; —> 
KLUTE; Johnny G ot His Gun. 72: F.T.A. 
( +  P +  M). 73: Steelyard Blues/Fræk 
som Fanden; Lady Ice/D iam antpigen; 
Don’t Look Now/Rødt chok; Alien 
Thunder/lnd ian K iller. 74: S.P.Y.S./
S.P.Y.S. -  to spøjse spioner. 75: Day of 
the Locust/Katastrofenatten. 76: 1900; 
The Eagle Has Landed; Casanova. 77: 
Limehouse. (PH)

SVENSON, Bo (1941) -  Skuespiller. 
Født i Goteborg. O ptrådte sammen med 
L ill-Babs i »Annie G et Your Gun«. Tog 
t il USA som 17-årig. Efter en række fo r
skellige jobs kom han til TV, hvor han 
medvirkede i fle re serier. På film  har 
han bl. a. afløst Joe Don BAKER i 
rollen som sherif Buford Pusser i 2. del 
af »W alking Tall«. Film:
73: Maurie. 75: The G reat W aldo Pep- 
per/A lle  tiders vovehals; Part 2 W alking 
Tall. 76: Special Delivery; Breaking Point 
(CAN). 77: Final Chapter -  W alking 
Tall. (LØ)

SYLBERT, Anthea -  Kostumetegner. 
G ift med Paul —» SYLBERT. Har a rbe j
det på tea tre t og været med på en 
række væsentlige film . Fra 70’erne kan 
fremhæves »Carnal Knowledge«, »Bad 
Company«, »Chinatown« og »Shampoo«. 
Firm:
67: The T iger Makes Out/Hans andet 
jeg. 68: Rosemary’s Baby. 69: The lllu - 
strated Man/Den illustrerede mand; 
John and Mary; Some Kind of a Nut; 
W here It ’s At. 70: Move. 71: A New 
Le af/ ->  I LYST OG DØD; Carnal 
Know ledge/ —> KØDETS LYST; The

Steagle. 72: The Cowboys; The Heart- 
break K id / HJERTEKNUSEREN; Bad 
Company/ ->  WESTENS VILDE DREN
GE. 73: The Day of the Dolphin/O pera- 
tion Alpha. 74: ->  CH INATO W N. 75: 
Shampoo; The Fortune/Ta’ live t a’ kæl
lingen. (LØ)

SYLBERT, Paul (1928) -  F ilmarkitekt. 
Født i New York. G ift med Anthea —> 
SYLBERT. Efter kunstskole scenarist på 
M etropolitan. A rbejde på TV og fra 1955 
på film. A rbejdede sammen med brode
ren Richard —» SYLBERT på Elia Ka- 
zan’s »Baby Doli«. Fra 1957 i Græken
land, Tyskland og Italien som instruktør 
og arkitekt på tea ter og opera. Opsæ t
ning af S travinskijs »Oedipus Rex« på 
New York C ity Opera. Fra 1963 instruk
tion af TV-reklam er og -serier. Skrev 
flere urealiserede film m anuskripter før 
det i 1971 lykkedes ham selv at realisere 
»The Steagle«, om en udflippet co llege
professor. Film:
56: Baby Doli. 57: The W rong Man/Den 
forkerte mand; A Face in the Crowd/Et 
ansigt i mængden. 58: Country Music 
Holiday. 61: Teenage M illionaire (Musi- 
co lor A rt-D irecto r). 67: The T iger Makes 
Out/Hans andet jeg. 68: R iot/S traffefan- 
gernes hævn. 71: The Steagle (I +  Ma). 
72: Bad Company/ ->  WESTENS VILDE 
DRENGE. 75: The Drowning Pool/Druk- 
nepølen; One Flew Over the C uckoo’s 
Nest/ ->  GØGEREDEN. (LØ)

SYLBERT, Richard (1928) -  F ilm arkitekt. 
Født i New York. Tvillingbroder til Paul 
—> SYLBERT. G ik som broderen på 
kunstskole, og blev tilkny tte t M etropo- 
litan-operaen. Senere art d irector for 
NBC, bl. a. på serien »Inner Sanctum«. 
Film fra midten af 50’erne. Samarbejde 
med Charles K. Feldman, også som co- 
producer. —» OSCAR for »W ho’s Afraid 
of V irg in ia  W oolf?«, 1966. Er vice-præ si- 
dent fo r produktion på Paramount. Litt: 
Film Heritage, fa il 75. Film:
56: Baby Doli; Patterns. 57: A Face in 
the Crowd/E t ansigt i mængden; Edge 
of the C ity/S lagsm ål i vente. 58: W ind 
Across the Everglades/Vinden og sum
pen (TV-tite l). 60: The Fugitive K ind/ 
Manden i slangeskind; M urder lnc./M ord 
A/S. 61: Splendor in the Grass/Feber i 
blodet; Mad Dog Coll; The Young Doc- 
tors/Den sidste diagnose. 62: W alk on 
the W ild  S ide/Skøgernes hus; The Man- 
churian Candidate/Kandidaten fra Man- 
churie t; The Connection; Long Day’s 
Journey Into Night. 63: All the Way 
Home. 64: Lilith. 65: W hat’s New, Pussy- 
cat? /H va’ nyt, Pussycat? (Co-P); How 
to M urder Your W ife/Hvordan man myr
der sin kone; The Pawnbroker/Pantelå- 
neren. 66: W ho’s A fra id of V irg in ia 
W oolf? /Hvem  er bange fo r V irg in ia 
W oo lf? ; Grand Prix. 67: The G raduate/ 
Fagre voksne verden. 68: Rosemary’s 
Baby. 69: The April Fools/M in kone fo r
står mig ikke; The lllustra ted Man/Den 
i l lu s t re re d e  m a nd  (v is u a l d e s ig n  c o n - 
sultant). 70: Catch-22/ ->  PUNKT 22. 
71: Carnal Knowledge/ KØDETS 
LYST. 72: -»  FAT CITY; The Heartbreak 
K id /  - »  H J E R T E K N U S E R E N . 73: T h e  
Day of the Dolph in/O peration Alpha. 74: 
-»  CH INATO W N. 75: Shampoo; The 
Fortune/Ta’ livet a’ kællingen. (LØ)

TAKING OFF (Taking O ff) -  USA. P- 
start: 18.5. 70/© 1971/Prem: marts 71. P- 
selskab: Form an-Crown-Hausman/Clau-

En scene fra »Taking Off«.

de Berri. P: Alfred W. Crown. I: Milos 
—> FORMAN. Manus: Forman, John 
Guare, Jean-Claude Carriére, John Klein. 
Foto: Miroslav O ndricek (Movielab). 
Klip: John Carter. Medv: Lynn Carter 
(Lynn Tyne), Buck —> HENRY (Larry 
Tyne), Linnea Hancock (Jeannie Tyne). 
93 min. Litt: Kos. 104.

M ilos Formans første amerikanske 
film  benyttede den kontro lleret betrag
tende, ironiske afstand -  kendt fra hans 
tjekkiske komedier -  til en ikke særlig 
elskværdig afklæ dning af det amerikan
ske gennemsnits-bymenneskes freneti- 
ske søgen efter iden tite t og livsværdi 
udover sentim entaliteten og m ateria lis
men. I filmen fortæ lles historien om et 
New York-æ gtepar i 40-års-alderen, og 
deres grinagtige og grumme træ ngsler 
under eftersøgningen af deres bortrøm- 
te datte r i The Village. Parrets søgen 
bliver naturligvis samtidig en rejse ind 
i selverkendelsens labyrint, hvor de kan 
se en lysende stjerne over udgangen, 
men hvor de ikke kender vejen.

Buck Henry synger »A Stranger in 
Paradise« i filmen og karakteriserer sig 
selv, og de voksne ta ler og ta le r og 
analyserer sig selv og hinanden privat 
og i gruppeterapi, mens de unge med 
deres tavshed, denne mystiske viden, 
kun øger de voksnes uro og usikkerhed.

Formans »afklædningsteknik« fungerer 
fremragende, og der er noget klassisk 
europæisk i hans rolige ironi. Han s tille r 
tilsyneladende sit kamera op og lader 
sine personer stå frem foran kameraet 
i um iddelbar selvudlevering. Metoden 
kan virke noget m isantropisk, men dette 
afbødes af Formans m odvilje mod at ud
pege helte og skurke, mod at vise sine 
syrn- og antipatier. Han har dem, tag 
ikke fe jl af det, men han er så optaget 
af at skildre menneskene bag deres 
tommetykke overflade, som det tager 
tid at komme igennem, at han ikke kan 
beskæ ftige sig med en moralsk bedøm
melse af det, han graver frem. Deri 
ligner han Rossellini og de Sica en hel 
del. Og så er han tilm ed morsommere.

(PM)
TAXI DRIVER anm. side 210.

TEATER og film -  En række teaterstyk
ker er blevet film atiseret i 70’erne, de 
vig tigste  er:
70: The Boys in the Band -  W illiam  —>■ 
FRIEDKIN (e fte r M art Crow ley); The 
Great W hite Hope/Det store hvide håb 
-  Martin —» RITT (e fte r Howard Sack- 
ler); The Owl and the Pussycat/Uglen 
og m issekatten -  H erbert —> ROSS (e f
te r B ill Manhoff). 71: Little  M urders/ 
Småmord -  Alan —» ARKIN (efter Jules
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-»  FEIFFER); Plaza S uite /Hotel Plaza 
nr. 719 -  Arthur HILLER (efter Neil 
—> SIM ON). 72: The Effect o f Gamma 
Rays on Man-ln-The-M oon M arigolds/ 
Skyggeblom ster -  Paul —» NEWMAN 
(efter Paul Z indel); Butterflies are free/ 
Fri som en sommerfugl -  M ilton —» KAT
SELAS (efte r Leonard Gershe); —> CA- 
BARET -  Bob ->  FOSSE (efter Joe 
Masteroff, John Kander, Fred Ebb). 73: 
40 Carats/Fyrre karat -  M ilton Katselas 
(e fter Pierre B arille t &  Jean-Pierre Gre- 
dy); The Iceman Cometh -  John —> 
FRANKENHEIMER (e fte r Eugene O ’- 
N e ill); A Delicate Balance -  Tony Ri- 
chardson (e fte r Edward Albee). 74: The 
Front Page/Ryd forsiden -  B illy W ilder 
(efter Ben Hecht, Charles M acArthur); 
Rhinoceros -  Tom O ’Horgan (efter Eu
gene lonesco). 75: The Sunshine Boys 
-  Herbert Ross (e fte r Neil Simon).

Nogle instruktører arbejder både in
denfor tea ter og film . Nedenfor er an
ført de v ig tigste teateropsæ tninger, in
strueret af instruktører, der også har 
arbe jdet med film ; forfatteren til skue
sp ille t er anført i parentes.
70: Alan Arkin: The W hite House Mur- 
der Case (Jules Feiffer); M ilton Katse
las: Camino Real (Tennessee W illiam s); 
Anthony Perkins: Steambaths (Bruce 
Jay Friedman); Gene Saks: Sheep on 
the Runway (A rt Buchwald); Harold 
Prince: Company (Stephen Sondheim, 
George Furth). 71: Mike —> N ICHOLS: 
The Prisoner o f Second Avenue (Neil 
Simon); Edwin Sherin: The Time of Your 
Life (W illiam  Saroyan); Gene Saks: How 
the O ther Half Loves (Alan A ickbourn); 
Gower Champion: Prettybelle (Bob Mer
rill, Jule Styne). 72: John —» HOUSE
MAN: The Country G iri (C liffo rd  Odets); 
G ilbert —» CATES: Voices (Richard 
Lortz); Gower Champion: Sugar (efter 
»Some Like It Hot«); M ilos —> FOR
MAN: The L ittle  Black Book (Jean- 
Claude Carriére); Carl —> REINER: 
Tough to  Get Help (Steve Gordon); 
Melvin Van Peebles: Don’t Play Us 
Cheap (Melvin Van Peebles); M ilton 
Katselas: Butterflies are free (Leonard 
Gershe); Bob Fosse: Pippin (Roger O. 
Hirson, Stephen Schwartz); Alan Arkin: 
The Sunshine Boys (Neil Simon); John 
Houseman: Don Juan in Hell (e fter G. 
B. Shaw). 73: Edwin Sherin: Two For the 
Seesaw (Cy Coleman, Michael S tewart); 
Harold Prince: A L ittle  N ight Music 
(Hugh W heeler, Stephen Sondheim ef
te r Bergmans »Sommernattens leende«); 
Gower Champion: Irene (Hugh W heeler. 
Harry Tierney); Mike N ichols: Uncle Va- 
nva (T jekov); Edwin Sherin: King Lear 
(Shakespeare); O tto Preminger: Full 
C irc le  (E. M. Remarque); Alan Arkin: 
Molly (Louis G arfinkle); Edwin Sherin: 
Find Your Way Home (John Hopkins). 
74: Gower Champion: Mack and Mabel 
(M ichael S tewart); Fred Coe: In Praise 
o f Love (Terence Rattigan); Edwin She
rin: O f M ice and Men (John S teinbeck); 
Dustin Hoffman: A ll Over Town (Murray 
Schisgal); Anthony Perkins: The W ager 
(Mark M edoff). 75: John Houseman: 
Henry Fonda as C larence Darrow (Da
vid R in fe ls ) ;  Gene Saks: Same Time, 
Next Year (Bernard Slade); George C. 
Scott: All God’s Chillun Got Wings (Eu
gene O ’N e ill); Paul M orrissey: Man On 
th e  Moon (Jo h n  P h ill ip s ) . (PS)
TEGNESERIERS direkte indflydelse på 
70’ernes film  er ikke stor. Robert Crumps 
berømte underground-serie om »Fritz

the Cat« blev film atiseret som anima
tionsfilm  af Ralph ->  BAKSHI (-> FRITZ 
THE CAT -  FEDE TIDER, MAND) og 
siden af Robert Taylor. Charles M. 
Schulz’ »Peanuts« blev, skønt højst ueg
net, ligeledes animeret i to feature-film , 
»A Boy Named Charlie Brown« (69) og 
»Snoopy, Come Home« (72) og mange 
TV-film  af B ill -»  MELENDEZ. M elville 
Shavelsons —> KOMEDIE »The W ar 
Between Men and Women« var baseret 
på James Thurbers tegninger, som i vis
se afsnit var animeret. John D. W ilsons 
animationsfilm , »Shinbone Alley«, var 
bygget på tegninger af George Herri- 
man, ophavsmand til tegneserie-klassi
keren »Krazy Kat«. Omvendt var film 
serien om »The Planet o f the Apes« 
basis fo r et tegneserie-blad af samme 
tite l. (PS)
THIEVES LIKE US ->  TYVE SOM OS.
THRILLER er normalt betegnelsen for 
spændingsfilm , som lægger hovedvæg
ten på gyset og horror-effekten (horror
film  er således thrille rs). En del af disse 
fa lder ind under -> KRIM INALFILM - 
genren. Men selv om der sædvanligvis 
indgår krim inelle handlinger i den egent
lige thrille r, b liver disse ikke behandlet 
e fter krim inalfilm ens sp ille reg ler (detek- 
tivisk opklaring etc.), men bruges til at 
underbygge en stemning af uhygge og 
rædsel. 70’ernes th rille rs  er ofte i tra 
ditionen fra klassikere som H itchcocks 
»Psycho« og Siodmaks »The Spiral 
Staircase«, det gæ lder f. eks. -*■ EAST- 
W OODs »Play M isty fo r Me« og Brian 
De ->  PALMAs herhjemme ikke viste 
»Sisters«, om en ung pige der gribes af 
mordlyst når hun le jlighedsvis overtager 
sin døde tvillingsøsters identite t. Gys af 
samme type findes i »The Mephisto 
Waltz«, ->  EKSORCISTEN, »The Other« 
og »The Omen«, der også knytter an 
til det okkulte gys, som Polanskis suc
cesrige »Rosemary’s Baby« lancerede i 
1968. Mere utrad itionelt gys var der i 
»The Beguiled«, hvor C lin t Eastwood 
blev lem læ stet og myrdet af syv jaloux 
kvinder under den am. borgerkrig, i -> 
UDFLUGT MED DØDEN og i - *  DØ 
DENS GAB. Den politiske th rille r blev 
dyrket i Pakulas -*■ SIDSTE VIDNE og 

ALLE PRÆSIDENTENS M Æ ND*, 
- *  POLLACKs »Three Days of the Con- 
dor« og Hustons »The Kremlin Letter«. 
Vigtigste film:
70: The Kremlin Lette r/B revet fra Kreml
-  John Huston. 71: The Beguiled/Een 
mand -  syv kvinder -  Don —» SIEGEL; 
The M ephisto W altz/I Satans kløer -  
Paul W endkos; Play M isty fo r Me/Mør- 
kets melodi -  C lin t Eastwood. 72: Duel/ 
-> DUELLEN -  Steven - *  SPIELBERG; 
Deliverance/Udflugt med døden -  John 
Boorman; The O ther/Den anden -  Ro
bert M ULLIGAN; The Posession of 
Joel Delaney/Besat af djævelen -  W aris 
Hussein. 73: The Day of the Dolphin/ 
Operation A lpha -  Mike ->  N ICHOLS; 
The Exorcist/Eksorcisten -  W illiam  -*■ 
FRIEDKIN; Sisters -  Brian De Palma; 
W icked, W icked/M orderen foretræ kker 
blondiner -  Richard L. Bare. 74: The 
P a ra lla x  View/Sidste vidne -  Alan J. Pa- 
kula. 75: Jaws/Dødens qab -  Steven 
Spielberg; Race with the Devil/Diævelsk 
te rro r -  Jack S tarrett; Three Days of 
The Condor/Tre døgn fo r »Condor« -  
Sydney Pollack. 76: The Omen/Tegnet
-  Richard Donner; -»• FAM ILY PLOT* -
A lfred H itchcock. (PS)

TOTTEN, Robert (1937) -  Instruktør. Har 
været skuespiller, m anuskriptforfatter, 
k lipper og -> 2ND UNIT-instruktør for 
Delmer Daves. Instruktørdebut 1963. TV- 
arbejde som instruktør og skuespiller 
(serien »Gunsmoke«), 1969 påbegyndte 
han »Death of a Gunfighter« (som da 
hed »Patch«), men blev e fte r 25 dage 
ersta tte t med Don -> SIEGEL, som på 
to uger fæ rd igg jorde filmen. Film:
62: Trauma (S). 63: The Q uick and the 
Dead ( +  Co-M a); Spencer’s M ountain/ 
Hurra fo r livet (2nd un it-l). 64: Young- 
blood Hawke/Huset Hawke (2nd un it-l). 
69: Death o f a Gunfighter/En håndfuld 
bly (I: A llen Smithee =  Robert Totten, 
Don Siegel). 71: The W ild  Country/She- 
riffen kommer til Jackson Hole. 73: The 
Red Pony/Den røde pony (TV +  Ma). 
75: Huckleberry Finn (TV). (LØ)

TOWNE, Robert (1936) -  M anuskrip tfor
fatter. Født i Californ ien. Har været 
fisker og bankmand. Var assistent på 
film  som »The Last Woman On Earth« 
(60), »Terrified« (63), »Tomb of Ligeia« 
(som han også skrev -  ukred ite ret -  65). 
Han arbejdede lid t på »Bonnie &. Clyde« 
(67) -  en sidste afpudsning, og skrev en 
scene til The GODFATHER (72). For
langte sit navn fje rne t fra »The New 
Centurions« (72) og ragede uklar med 
-> POLANSKI under - *  CH INATO W N. 
Har skrevet manus til en Tarzan-film  
med arbejdstitlen »Lord Greystone«. A r
be jder nu på manus til - *  COPPOLAs 
»The Brotherhood of the Grape«. Film: 
68: V illa  Rides/Pancho V illa  rider ud 
(Co-Ma). 71: Drive He Said/Sømmet i 
bund (S). 73: The Last Detail/Den ->  
HÅRDE STRAF. 74: CH IN ATO W N;
The Yakuza/Yakuza -  den hemmelige 
liga (Co-Ma). 75: Shampoo (Co-Ma).

TREATMENT -»  MANUSKRIPT.

TRIBUNEHELTEN ->  anm. side 215.

TURMAN, Lawrence (1926) -  Producer. 
Debut som instruktør 1971. 1972: Præsi
dent fo r W olper Pictures. Senere pro
duktionssamarbejde med David Foster 
(Turman-Foster Productions). Projekter: 
»To Forget Palermo« med Martin —> 
SCORSESE som instruktør og »The 
Stork« som John —» AVILDSEN efter 
planerne skal instruere. Litt: Action, ju l.- 
aug. 71. Film (siden Filmens HHH, IV): 
68: Pretty Poison/Engel med m order
hånd (P). 71: The Marriage o f a Young 
S tockbroker (I +  P). 74: The Nickel 
Ride (Ex-P). 75: The Drowning Pool/ 
Druknepølen (P). (LØ)

Robert Towne og Lawrence Turman.
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TV-FILM -  Karakteristiske elem enter i 
70’ernes amerikanske biograffilm  er en 
stigende grad af eskapisme -  dels i form 
af ->  KATASTROFEFILM, dels i fan ta
stiske, symbolske og mystiske film  -  og 
et m ålrette t sigte på et bredt fam ilie 
publikum. Skildringen af den amerikan
ske hverdags virkelighed, sociale nær
problem er og den trad itione lle  libera
listiske to lerance (så repressiv den end 
måtte være blevet), er næsten fravæ 
rende i Hollyw ood-film en idag. Den er 
til gengæld begyndt at dukke op i TV; 
ikke i serierne, hvor a lt fo r mange pen
ge står på spil t il at man vover noget i 
retning af forne tiders »Preston &. Søn«/ 
Reginald Rose-engagement, men i de 
såkaldte »movies fo r television«, sp ille 
film  skabt fo r TV. Andre lande har kendt 
fænomenet i en lid t anden form, især 
Vesttyskland, hvor en benhård kommer
ciel industri med b iografkæ de-drift tvang 
instruktører -til at søge til TV med se
riøse arbejder. S ituationen er naturligvis 
en anden i USA, hvor det er TVs forbrug 
af film , der har frem skyndet udviklingen 
af disse supplem enter t il de »rigtige« 
spille film .

Den første udsendtes 10.10. 1964. Det 
var David Lowell Richs »See How They 
Run«; TV-film ene må ikke forveksles 
med »specials« som f. eks. Cukors »Love 
Among the Ruins«/Kærlighed har ingen 
alder, e ller ->  GRIES’ »QB VII«.

En yderligere fremskyndende faktor 
har været, at enkelte selskaber, med 
MCA i spidsen, i den sidste halve snes 
år har produceret serier og seriefilm , 
der var længere end de hid tid ige 50 
min., og at man sam tidig begyndte at 
undersøge det eventuelle serie-film -po- 
ten tie l i de m ovies-for-television, der 
blev frem stille t. Et typisk eksempel på 
en serie, der er b levet t il på grundlag 
af en sådan TV-spille film , er »Columbo«.

Man kunne dog også gå den anden 
vej. En producent frem stille r en 
PILOT, men ingen tro r på den som se
riemulighed. Producenten har da den 
mulighed at droppe serie-planerne og 
lægge pilo ten ind i en af de eksiste
rende TV-spille film serier, der løber un
der t it le r  som »Movie of the Week«, 
»Mystery Movie«, »Prime Features« etc.

Det siger sig selv, at disse sammen
skrabede film  må give reperto ire t et 
noget t ilfæ ld ig t præg, og det var sjæ l
dent, at film ene afveg fra  den seriefilm - 
standard, man har lært at kende fra 
dansk TVs lørdagsprogrammer.

Med den gradvise om strukturering af 
produktionen i Hollywood, med det bre
dere s ig te i storfilm ene og med stud ier
ne indstille t på en paralle l produktion 
fo r TV, blev det mere og mere naturligt, 
at netop TV-film ene overtog de tid lige re  
B- og C -film s funktioner, dels som tri- 
v ia l-underholdning, dels som »kravle
gård« fo r yngre ta lenter foran og bag 
kameraet. Det bør understeges, at be
greberne B- og C -film  betegnede stør
relsen af filmens budget i forho ld  til de 
s to re  A - f i lm , o g  a t d e  a lts å  ik k e  b e h ø 
vede at have noget med filmens kvalitet 
at gøre.

Især e fte r 1972 har TV-film ene op fy ld t 
denne funktion, og i en række tilfæ lde 
har producenterne skønnet, at film ene 
-  evt. med lid t additional material som 
i tilfæ lde t Spielbergs —> DUELLEN -  
kunne b iografd istribueres. Det er f. eks. 
sket med Tom —> GRIES’ »Mænd i bur« 
(72), John KORTYS »The Autobio-

C ice ly  Tyson i »The A utob iography o f M iss 
Jane Pittman«.

graphy of Miss Jane Pittman«, G ilbert 
—> CATES’ »The Affair« (76) o. a.

TV-film ene har normalt en indsp il
ningstid på 12 dage fo r en 75 min., 18 
dage for en 90 min.s film , hvad der tv in 
ger de skabende kræ fter til at arbejde 
indad med personerne i stedet fo r udad 
med komparseriet, m iljøerne og det 
spektakulære. En række producenter har 
i de seneste år med held konkurreret 
med de gamle produktionsselskaber, 
f. eks. Spelling-G oldberg, Tomorrow En- 
tertainm ent, Lorim ar Films, RSO m. fl., 
men markedet domineres kvantitativt af 
Universal, der næsten suverænt sætter 
standard og priser.

Instruktører, der har skabt sig en kar
riere via TV-film ene er i første række 
John —> BADHAM, Sam —> O ’STEEN, 
John - *  KORTY, Steven ->  SPIEL- 
BERG, Lamont —> JO HNSO N, Boris 
Sagal, Donald Wrye, Peter Hyams, Jo
seph —> SARGENT og Curtis —> HAR
RINGTON.
Litt: Sight and Sound, spring 75; Film 
Comment, m arts-april 75. (PM)

TV-SERIER INSPIRERET AF SPILLE
FILM -  En trede lt blanding af id é fa ttig 
dom, sikkert genkendelsesm otiv og kort
s ig te t inspiration har især i det sidste 
ti-å r øget produktionen af TV-serier, der 
baseres på m otiver i og tit le r  på popu
lære spille film . Det er sket paralle lt 
med en nærmest katastrofal krise for 
seriefilmene, og selskaber som Fox og 
MGM har i de seneste år næsten ude
lukkende satset på serier inspireret af 
spille film . Følgende liste er næppe kom
plet, men den illustrere r begrebet og 
panikken: The Thin Man, The W histler, 
K ings’ Row, Casablanca, My Friend Fli- 
cka, How To Marry a M illionaire, Mar- 
gie, The Roaring Twenties, I Remember 
Mama, B londie, Claudia, Jungle Jim, 
The I nvisible Man, Hudson’s Bay, The 
Asphalt Jungle, Mr. Smith Goes to W a
shington, Father o f the Bride, Life W ith 
Father, National Velvet, Bus Stop, No 
Time For Sergeants, Going My Way, 
The G reatest Show on Earth, Les Giris, 
Peyton Place, The Naked City, The V ir
ginian, Hopalong Cassidy, Mr. Roberts, 
G idget, Piease Don’t Eat the Daisies,
Twelve O’Clock High, Dr. Kildare, Far- 
mer’s Daughter, The Long Hot Summer, 
The Rounders, G ideon’s W ay (efter Gi- 
deon’s Day), The Man Who Never Was, 
Mr. Deeds Goes to Town, The Courtship 
o f Eddie’s Father, Planet of the Apes, 
Bom Free, Paper Moon, McCIoud (efter 
Coogan’s B luff), The New Land, Nakia 
(B illy  Jack), M.A.S.H., Catch-22, Bare- 
foo t in the Park, The Odd Couple, Bob

&. Carol &  Ted &  A lice, Adam ’s Rib, 
Love Story, The Cowboys, The Owl and 
the Pussycat, The Last Angry Man, If i 
Had a M illion, Topper Returns, Swiss 
Family Robinson, Nevada Smith, Super- 
cops, Plaza Suite, Boom Town, Rose- 
mary’s Baby.

Kun et fåtal af serierne overlevede 
den første sæson. (PM)

TWENTIETH CENTURY-FOX FILM 
CORPORATION -  D istributions- og pro
duktionsselskab, dannet 1935 ved en 
sammenslutning mellem det i 1933 op
rettede Twentieth Century (af Darryl F. 
Zanuck og Joseph Schenck) og det i 
1915 stiftede Fox Film Corporation (af 
W illiam  Fox, der i 1931 måtte forlade 
selskabet). Darryl F. Zanuck, der oprin
de lig begyndte sin karriere som flitt ig  
og kontant m anuskriptforfatter, blev det 
nye selskabs daglige leder indtil 1956 
og igen fra 1962 indtil 1971. I Zanucks 
anden periode var den daglige ledelse 
overladt til sønnen Richard —» ZANUCK, 
der måtte forlade 20th Century-Fox sam
tid ig  med faderen og derefter en kort 
tid  havde et samarbejde med —> W AR
NER BROTHERS. Blandt selskabets 
største succeser i halvfjerdserne er —> 
M.A.S.H. (70) samt fo r nylig »The Omen«. 
Litt: John Gregory Dunnes »The Stu- 
dio«. (PC)

TYPE-CASTING -  Eng. ord med to be
tydninger: 1) at engagere en skuespiller 
til en rolle, der indeholder karakte ris ti
ka, som skuespilleren ejer. 2) gentagen 
anvendelse af samme skuespiller i sam
me rollefag. -  Fænomenet er udbredt 
indenfor filmen, hvor mediets realistiske 
ydre kalder på en så nær tilnærmelse 
til et evt. litteræ rt forlæ gs personbeskri
velse som muligt. En undtagelse gøres 
ved stjerne-besatte hovedroller. Et ek
sempel på ad 1 er Sydney Greenstreet 
som The Fat Man i »Ridderfalken«; et 
eksempel på ad 2 kan være Judy H o lli- 
day som den alligevel ikke så dumme 
blondine i en stribe film  efter gennem
brud i netop den rolle i »Adams ribben« 
(1949). (PM)

Sagt om type-casting:
I was a 14-year-old fo r 30 years.

-  M ickey Rooney 
A fte r The W izard of Oz I was typecast 
as a lion, and there aren’t all that many 
parts fo r lions.

-  Bert Lahr
A ren’t you tired of always playing Spen
cer Tracy?
-  W hat am I supposed to do, play Bo
gart?

-  Spencer Tracy

TYRRELL, Susan (1946) -  Skuespiller
inde. Født i San Francisco. Første pro
fessionelle optræden med A rt Carney i 
»Time O ut fo r Ginger« på sommerturné. 
Spillede på off-Broadway samtidig med 
arbejde som servitrice. Blev kendt i L in
coln Center Repertory Co.'s opførelser 
af »A Cry of Players«, »The Time of 
Your Life« m. fl. Roller på TV, bl. a. i 
»Bonanza« (71). Filmgennembrud i —> 
FAT CITY. Litt: Interview okt. 72. Film: 
71: Been Down So Long It Looks Like 
Up To Me; The Steagle; Shoot Out. 72: 
Fat City. 74: Catch My Soul; Zandy’s 
Bride/Æ gteskabsannoncen. 76: Islands 
in the Stream; Bad; The K ille r inside 
Me; 9/30/55. (LØ)
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Susan Tyrre ll og C ice ly  Tyson.

TYSON, Cicely (19.12. 1940) -  Skuespil
lerinde. Født i fattigdom  i East Harlem, 
New York City. Hun sang og spillede 
orgel i kirken, derefter job  som sekre
tær, senere kendt som fotom odel. Tea
terkarriere fra 1961 med »The Blacks« -  
den rolle gav hende en Vernon Rice 
Award. Har sp ille t i mange teaterstykker 
og er aktiv i kampen fo r ligebere tti
gelse. Filmgennembrud med »Sounder«. 
Film:
67: Odds Against Tom orrow/Forbrydel- 
sens lavine; The Comedians/M askespil- 
let. 68: The Heart Is A Lonely Hunter/ 
H jerte t er en ensom vandrer. 72: Sound- 
er/Drømmen om et nyt liv. 73: The Auto- 
biography o f Miss Jane Pittman (TV-film  
-  Emmy Award). 76: The Blue B ird; The 
River Niger. 77: A Hero A in 't Noth in ’ 
But a Sandwich. (CH)

TYVE SOM OS (Thieves Like Us) - 
USA. P-start: 7.3. 73/© 1974/Prem:
feb. 74. P-selskab: Lion’s Gate/United 
Artists. P: Jerry Bick. I: Robert ALT
MAN. Manus: Calder W illingham, Joan 
Tewkesbury, Robert Altman efter roman 
af Edward Anderson. Foto: Jean Boffety 
(DeLuxe). Klip: Lou ->  LOMBARDO. 
Medv: Keith -*• CARRADINE (Bowie), 
Shelley -> DUVALL (Keechie), John 
Schuck (Chinamaw), Bert Remsen (T- 
Dub). 123 min. Litt: Kos. 122.

Tre straffe fanger flyg te r og søger t i l 
flug t hos den enes slægtning, hvor den 
yngste af forbryderne, Bowie, finder 
sammen med husets datter, Keechie. 
De tre udfører en række simple bank
kup med forbløffende succes, men de
res liv forløber dog stad ig t planløst og 
kaotisk. På et tidspunkt søger Bowie og 
Keechie at isolere sig, men det varer 
ikke længe, før Bowie igen går i gang 
med røverierne. Et m islykket overfald 
får til følge, at po litie t efterhånden får 
ram på alle tre, sidst Bowie, som mejes 
ned i Keechies påsyn. Siden fornæ gter 
hun ham og forsvinder i den anonyme 
masse, de alle -  trods deres begiven
hedsrige og ualm indelige tilvæ relse -  i 
virkeligheden hele tiden har tilhørt.

Altmans behandling af virkeligheden 
og myten omkring Bonnie Parker og 
Clyde Barrow er konsekvent afheroise
rende, især hvis den sammenlignes med 
Fritz Langs, Nicholas Rays og Arthur 
Penns variationer over samme motiv. 
Der er in te t glamourøst over personer
ne, så lid t som der er noget spændende 
over deres røverier e ller noget nostal
gisk over periodeskildringen. Altmans 
grundlæ ggende mistro til stab ilite ten og 
storheden i menneskers fø le lser fo r h in
anden har sjæ ldent været mere utvety
d ig t form uleret end her, selv om denne

demaskerende holdning til figurerne, der 
kommer til at fremtræde som næsten 
im becile, em otionelt afstumpede eksi
stenser kan virke noget forceret, når 
den sættes i relation til de undertiden 
ganske kløgtige handlinger, disse retar
derede personer formodes at kunne ud
føre. »Tyve som os« er en stilis tisk t r i
umf for Altman, men filmen er mere in
teressant som et velform uleret udtryk 
fo r en livsopfattelse end den er det som 
et kunstværk, hvis perspektiv når ud 
over værket selv og fastho lder tilskue
ren, også når filmen er færdig. (JO)

UAFHÆNGIGE PRODUCENTER -  En
betegnelse brugt om de mange produ
center (og deres udlejning), der ikke 
har nogen fast tilknytn ing til 'de store ’ 
( -*  PRODUKTIONSSELSKABER). I de 
senere år har denne meget splittede 
gruppe af film producenter tegnet sig for 
ca. 2/3 af samtlige prem iereklare film  
produceret i USA -  i sæsonen 1975-76 
ia lt 312 film . De etablerede selskaber 
har ikke i samme tidsrum haft mere end 
150 film  prem iereklare. Til gengæld teg 
ner de 150 film  sig fo r 85-90 % af b ille t
salget. Blandt de vig tigste uafhængige 
producenter er Roger Cormans New 
W orld Cinema, Peppercorn-W ormser, 
New Line Cinema, Howard Mahler Films 
og Cannon-Happy. Kun sjæ ldent når 
disse e ller andre uafhængige producen
ters film  til Danmark. I branchebladet 
— VARIETY (9.6. 76) skønnes det fo r
sig tigt, at de godt 300 uafhængigt p ro
ducerede film  har kostet i hvert fald 75 
miil. dollars, måske 100 miil. (PC)

UD, SA’ MIN KONE (Blume in Love) -  
USA. P-start: 11.9. 72/©  1973/Prem: juni 
73. P-selskab: W arner Bros. P/I/Manus: 
Paul -»  MAZURSKY. Foto: Bruce -»  
SURTEES (Technicolor). Klip: Donn

George Segal i »Ud, sa’ min kone«.

Cambern. Medv: George —» SEGAL 
(Stephen Blume), Susan —» ANSPACH 
(Nina Blume), Kris —> KRISTOFFER- 
SON (Elmo), Marsha —» MASON (Ar- 
lene), Paul Mazursky (Sagfører). 117 
min. Litt: Kos. 118.

Stephen Blume er skilsmisseadvokat. 
Hans kone, Nina, er socialrådgiver. De
res ægteskab ryger sig en tur, da ko
nen en dag finder Blume i seng med en 
anden pige. Hun sm ider ham ud, men 
han kan ikke holde sig fra hende, selv 
e fter at hun begynder at komme sam
men med en skægget musiker, der er 
lid t af et blomsterbarn og Blumes abso
lutte modsætning. I desperation vo ld 
tager Blume sin kone og gør hende 
gravid og først da hun skal føde, forstår 
hun, at hun må finde sammen med sin 
mand igen.

Denne tredie sp ille film  af Paul Mazur
sky er et ret desillusioneret portræ t af 
en rodløs generation, der har sat kær
lighedens konstans over styr. Den ligger 
i sin personskildring ikke så fje rn t fra 
Mazurskys debutfilm , »Bob &. Carol &. 
Ted &  Alice«, men den har ikke samme 
overlegne ironi. Til gengæld når den 
tæ ttere på sine personer, og selv om 
den ikke anviser nogen løsning på de
res følelses-dilem m aer (andet end det 
ugeblads-romantiske) er der ikke noget 
ondskabsfuldt i portræ tterne. Filmen er 
i øvrigt utrolig ve lsp ille t af George Se
gal, Susan Anspach, Kris K ristofferson 
og Marsha Mason.

Selv om Mazursky i andre af sine film  
stræ ber e fter at blive Hollywoods Fel- 
lini, lægger han sig i denne film  tæ ttere 
op ad visse yngre amerikanske fo rfa t
tere som John Updike og Philip Roth. 
Et fe llin isk præg, der fo r alvor viser sig 
i denne film , og som bliver tydeligere 
og tyde ligere i Mazurskys senere film, 
er im idlertid hans varme og hans åben
lyse interesse for at skildre afsindige 
mennesker uden brug af skæve vinkler 
og kunstig distancering. Det gør ham til 
en ener i dagens Hollywood, hvor hver- 
dagsskildringer nu er en sjæ ldenhed. (IL)

UDFLUGT MED DØDEN (Deliverance) 
-  USA. P-start: 17.5. 71/© 1972/Prem: 
ju li 72. P/l: John Boorman. Manus: James 
Dickey efte r egen roman. Foto: Vilmos 
-*■ ZSIG M O ND (Technicolor, Panavisi- 
on). 2nd unit-foto: Bill ->■ BUTLER. Klip: 
Tom Priestley. Medv: Jon -*■ VO IG HT 
(Ed Gentry), Burt - *  REYNOLDS (Lewis 
Medlock), Ned Beatty (Bobby Trippe), 
Ronnie Cox (Drew Ballinger). 109 min. 
Litt: Kos. 112.

Fire mænd fra den bedrestillede m id
delklasse skal på weekend-tur i to  ka
noer ned ad en ufarbar flod i et spar
somt beboet terræn. Da to af tu rde lta 
gerne overfaldes, og den ene af dem 
voldtages, af et par lokale h ill-b illies, 
dræber turens leder, den krypto-fasci- 
stiske Lewis, den ene af misdæderne 
med et bueskud. De tre andre er råd
vilde, men Lewis overta ler dem til at 
skju le lige t og fortsæ tte turen, som nu 
præges af fryg t fo r en hævnaktion. En 
af de fire styrte r overbord og dør -  
måske ramt af et riffe lskud -  og da Le
wis brækker benet, må den fredsom m e
lige Ed modstræbende påtage sig at 
forsvare sine to overlevende kammera
ter. Han dræber en mand. De tre når 
frem til en lille  by, hvor sheriffen aner 
uråd, men foretræ kker at lade sagen 
ligge. Byen skal rømmes og oversvøm- 
mes -  men Ed kan ikke glemme, hvad 
han har g jort, og lider af mareridt.

E fter forske llige d ris tig t anlagte fan
tasier over grals-m otivet, har englæ nde
ren John Boorman ( - *  UDLÆ NDINGE i 
amerikansk film ) med denne sin tredie 
amerikansk producerede film  lavet sin 
h id til mest helstøbte film . Med udgangs
punkt i James Dickeys professionelle 
spændingsroman har Boorman skabt en 
film  som i bedste amerikanske tradition 
forb inder en um iddelbart underholdende 
historie med en overbevisende psyko lo
gisk karakteristik og et meningsfuldt 
perspektiv. Boormans styrke som in
struktør består bl. a. i hans evne til at 
forlene dagligdags situationer med d ir
rende nervøse overtoner, og selv om 
handlingen i »Udflugt med døden« på 
ingen måde kan siges at være daglig-
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dags, præges historien, der i en mindre 
begavet instruktørs hænder kunne være 
blevet en ordinæ r action-film , af en psy
kologisk indsigt og en kunstnerisk sen
s ib ilite t, der gør film en til et eksempel 
på Hollywoods evne til at få det bedste 
ud af im porterede europæiske instruk
tører -  og omvendt. (JO)

UDENLANDSKE INSTRUKTØRER -  I
70'erne har en række udenlandske in
struktører lavet film  i USA. Det dre jer 
sig om instruktører fra Italien (Antonio- 
ni), T jekkoslovakie t (M ilos —> FORMAN, 
Kadar, Ivan —> PASSER), Sverige (W i- 
derberg, Troell, Bjorkman), Israel (Go- 
lan) og England (Boorman, Yates, W in- 
ner, Reed, Sarne, Lee-Thompson, H itch- 
cock, Guillerm in, Richardson, Reisz, G il
bert, Clayton, Schlesinger, o. a.). De 
betydeligste film , der er kommet ud af 
disse besøg er nok Formans —» TAKING  
OFF og -»  GØGEREDEN, W iderbergs 
—> JOE H ILL (der dog form elt er en 
svensk-amerikansk co-produktion) og 
Boormans ->  UDFLUGT MED DØDEN. 
Vigtigste film:
70: The Adventurers/De smukke og de 
voldsomme -  Lewis G ilbert (England); 
The Angel Levine -  Jan Kadar (T jekko
slovakie t); F lap/Baskende ørn -  Carol 
Reed (England); Lawman/Jeg er loven -  
Michael W inner (England); The Lawyer/

Scene fra  »U dflugt med døden«.

Nattens mysterium -  Sidney Furie (Ca
nada); L ittle  Fauss and Big Halsy/Lille 
Fauss og store Halsy -  Sidney Furie; 
Myra Breckinridge -  M ichael Sarne (Eng
land); Zabriskie Point -  M ichelangelo 
Antonioni (Ita lien). 71: Born to  W in/Født 
til at vinde -  Ivan Passer (T jekkoslova
kie t); Taking O ff -  M ilos Forman (T jek
koslovakiet); Joe H ili -  Bo W iderberg 
(Sverige). 72: D eliverance/Udflugt med 
døden -  John Boorman (England); Geor- 
gia, G eorg ia -  Stig Bjorkman (Sverige); 
Hammersmith is O ut -  Peter Ustinov 
(England); The Hot Rock/Fire uheldige 
helte -  Peter Yates; Lady Sings the 
Blues -  Sidney Furie; The M echanic -  
M ichael W inner; Skyjacked/F lyp irat om
bord -  John Guillerm in (England); The 
Poseidon Adventure/ —> SOS POSEI- 
DON KALDER -  Ronald Neame (Eng
land). 73: B attie fo r the Planet of the 
Apes/Kam pen om abernes planet -  J. 
Lee-Thompson (England); The Friends 
o f Eddie Coyle/Skyd, Eddie -  Peter 
Yates. 74: — CHI NATOWN -  Roman -> 
POLANSKI (Polen); Doc Savage -  M i
chael Anderson (England); For Pete’s 
S ake/P jattet med Pete -  Peter Yates; 
The G am bler/Hasard -  Karel Reisz (Eng
land); The Great Gatsby/Den store

Gatsby -  Jack Clayton (England); Huck- 
leberry Finn -  J. Lee-Thompson; Law 
and Disorder -  Ivan Passer; The To- 
wering Inferno/Det tårnhøje helvede - 
John G uillerm in; Zandy’s Bride/Æ gte- 
skabsannoncen -  Jan Troell (Sverige); 
Lepke -  Menahem Golan (Israel). 75: 
Lies My Father Told Me -  Jan Kadar; 
One Flew Over the Cuckoo’s Nest/ 
Gøgereden -  Milos Forman; The Day 
of the Locust/Katastrofenatten -  John 
Schlesinger (England). 76: —» FAMILY 
PLOT* -  A lfred H itchcock (England); 
Ace Up My Sleeve =  Crime and Pas- 
sion/Et es i ærmet -  Ivan Passer; Gable 
and Lombard/En duft af skandale -  S id
ney Furie; Mother, Jugs and Speed -  
Peter Yates. (PS)

UNGDOMSOPRØR -  60’ernes studen
ter- og ungdomsoprør resulterede i 
70’erne bl. a. i en række film , der sk il
drer un iversitetskonflik te r (»The Straw- 
berry Statement«, »Getting Straight«), 
film  om ungdommens nye musikkultur 
(—> W O O DSTO CK), narkotikaproble
mer (»Trash«, »The Panic in Needle 
Park«) og alm indelig rodløshed (jf. —> 
ROADFILM som -»  FIVE EASY PIECES 
og »Zabriskie Point«). Film som »The 
Paper Chase«, »Two People« og —> 
LOVE STORY kan siges at udgøre en 
slags trivia le, »borgerlige« ungdomsop
rørs-film. V ig tigste film :
70: Five Easy Pieces -  Bob —» RAFEL- 
SON; Joe -  John -»  AVILDSEN; Trash
-  Paul MORRISSEY; W oodstock -  
M ichael W adleigh; Drive, He Said/Søm- 
met i bund -  Jack —> N ICHO LSO N; 
The Strawberry Statem ent/B lod og jo rd 
bær -  S tuart Hagmann; Zabriskie Point
-  M ichelangelo Antonioni. 71: Minnie 
and M oskowitz/M innie og Moskowitz -  
John —» CASSAVETES; The Panic in 
Needle Park/Panik i nåleparken -  Jerry

SCHATZBERG; The Pursuit o f Hap- 
piness/Retfæ rdighedens skygge -  Ro
bert ->  M ULLIGAN; Red Sky at Mor- 
ning/Den vin ter jeg blev voksen -  James 
—> GOLDSTONE; Two-Lane B lacktop/ 
M otorvej USA -  Monte —> HELLMAN; 
The Last P icture Show/ —> SIDSTE FO
RESTILLING -  Peter ->  BO GDANO - 
V ICH; Harold and M aude/Harold oq 
Maude -  Hal ->  ASHBY; ->  TAKING  
OFF -  M ilos ->  FORMAN. 72: Cisco 
P ike/Narkohandleren -  B ill Norton; —> 
FAT CITY -  John Huston. 73: The A ll- 
American Boy -  Charles Eastman; Bree- 
zy/Hun hed Breezy -  C lin t —> EAST- 
W O O D; American G ra ffiti/ —> SIDSTE 
NAT MED KLIKEN -  George -»  LU
CAS; The Paper Chase/Superstudenten
-  James —> BRIDGES; Two People/To 
mennesker -  Robert W ise; Jeremy/Kun 
17 år -  A rthur Barron. 74: Buster &. 
B illie  -  Daniel Petrie; For Pete’s Sake/ 
P ja tte t med Pete -  Peter Yates. 75: 
Hearts o f the W est/ —> HOLLYW OOD 
CO W BO Y* -  Howard -»  ZIEFF; Cooley 
High -  M ichael Schulz. 76: Next stop, 
Greenwich V illage/ —» NEXT STOP, 
GREENW ICH VILLAGE (Her leves l i 
vet)* -  Paul -»  MAZURSKY, -»  TAXI 
DRIVER* -  M artin ->  SCORSESE. (PS)

UNITED ARTISTS (UA) -  D istributions- 
og produktionsselskab dannet 1919 af 
Charles Chaplin, Douglas Fairbanks, 
Mary P ickford og D. W. G riffith , der alle 
ønskede større kunstnerisk frihed, end 
det var m uligt fo r dem at finde hos an
dre udlejere. Ud over at udle je de s tif

W arren B eatty og Ju lie  C hris tie  i »Vestens 
syndige par -  McCabe &  Mrs. M iller«.

tende kunstneres film  tog UA sig også 
af udle jning af mange små, uafhængige 
producenters film , som man delvis f i
nansierede mod at få d is tribu tionsre ttig 
hederne. Senere, specie lt i 60’erne og 
70’erne, er UA selv gået aktivt ind i 
både amerikansk og oversøisk produk
tion via co-produktionsafta ler, specie lt 
med italienske, franske og til en vis grad 
engelske film folk. I 1967 blev UA et da t
terselskab af Transamerica Corporation.
I 1975 blev der mellem —> METRO- 
GOLDW YN-M AYER og United Artists 
tru ffe t aftale om, at UA skulle udleje 
MGM -film  i USA og Canada, og UA 
har yderligere sikret sig -  med henblik 
på film salg til TV -  ved at købe re ttig 
hederne til alle før-1949 —» WARNER 
BROTHERS-film. Litt: »United A rtists: 
The Company Built by the Stars« af 
Tino Balio. (PC)

UNIVERSAL PICTURES -  D istributions- 
og produktionsselskab oprette t 1912 af 
Carl Laemmle ved en sammenslutning af 
flere mindre selskaber. Laemmle var t i l 
hænger af -»  STJERNESYSTEMET. I 
40’erne var økonomien dårlig og i 1946 
blev Universal slået sammen med In ter
national Pictures, og sammenstillingen 
af de to selskabers navne (Universal- 
Injernational Pictures) holdt i seks år, 
hvorefter Decca Records overtog Uni
versal fo r senere at lade firm aet indgå 
som et datterselskab af Music Corpora
tion o f America (MCA). I 70’erne er 
Universal blevet et af Hollywoods stør
ste selskaber (1975 var rekordåret, bl. a. 
på grund af den af —» ZANUCK pro
ducerede —* DØDENS GAB; tid lige re  
successer har været —> SIDSTE STIK). 
Både MIRISCH CORPORATION og 
Zanuck-Brown Productions er nu tilkn y t
te t Universal, der foruden produktion 
af film til b iografbrug også frem stille r 
den dominerende del af USAs seriefilm  
til TV. (PC)

VARIETY -  Amerikansk brancheblad, 
der siden det i decem ber 1905 blev star
te t (af Sime Silverman) har været den 
amerikanske showbranches mest uund
væ rlige blad. Variety udkommer ugent
lig t (med i gennemsnit ca. 100 sider pr. 
nummer) og dækker ikke b lo t film , men 
også TV, radio, teater, vaudeville, Video, 
populærmusik og som m etider cirkus. 
Emnerne dækkes både i form af a n m e l
delser og reportager, og bladet har si
den starten fastho ld t sit ry for ubestik
kelig ærlighed. Foruden de faste anmel
delser bringer bladet også hver uge 
bl. a. en oversigt over »50 top-grossing
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films« og dødsfald. Også årlige jub ilæ 
umsnumre (op til 300 sider). F ilm festiva
ler dækkes intenst, og så godt som alle 
film  fra den vestlige verden -  og mange 
fra andre dele af kloden -  anmeldes 
løbende, ligesom der med jævne mel
lemrum bringes hele sektioner om fo r
lystelsesbranchen i enkelte lande.

Andre brancheblade er »Daily Variety« 
og »Motion P icture Product Digest«.

(PC)

VESTENS SYNDIGE PAR -  McCABE 
& MRS. MILLER (McCabe &  Mrs. M il
ler) -  USA. P-start: nov. 70/©  1971/ 
Prem: juni 71. P-selskab: W arner Bros. 
P: David Foster, M itchell Brower. I: Ro
bert ->  ALTMAN. Manus: Robert A lt
man, Brian McKay efter roman af Ed
mond Naughton. Foto: Vilmos -»• ZSIG- 
MOND (Technicolor, Panavision). 2nd 
Unit-I/Klip: Lou -> LOMBARDO. Medv: 
Warren —► BEATTY (John McCabe), 
Julie Christie (Mrs. M iller). 121 min. Liti: 
Kos. 108.

Da John M cCabe ankommer til en 
elendig mineby, antages han fe jlag tig t 
fo r at være en berygtet gunfighter, og 
denne fe jltage lse gør det let for ham 
at vinde i kortspil og derefter etablere 
sig som alfons med tre forhutlede lu
dere. Da en vis mrs. M iller også indfin
der sig, foreslår hun ham et makker
skab, hvortil hun kan bidrage med sine 
erfaringer i borde ldrift. Partnerforholdet 
b liver en succes, men da McCabe kom
mer i vejen fo r et m ineselskabs planer, 
og tro r han kan vinde, b liver han skudt 
ned af m ineselskabets hyrede gun-men, 
mens mrs. M iller som sædvanligt søger 
t ilf lu g t i sin opiumspibe.

Under sin metodiske udforskning af 
de klassiske genrers m uligheder har Ro
bert Altman i denne film  vendt vrangen 
ud af western-konventionerne, så at det 
er fristende helt at ignorere hans ud
gangspunkt og blo t vurdere »McCabe & 
Mrs. Miller« som et psykologisk drama 
uden fo r tid  og rum. Men det går slet 
ikke, fo r Altmans film  skal netop ses i 
forhold t il en række genre-konventioner, 
som han altså forho lder sig overordent
lig skeptisk til. Hvor den trad itionelle  
western ville  lade individualisten gå af 
med sejren og belønne ham med den 
kvinde, han elsker, dem enterer Altman 
disse myter så kraftig t som muligt, lige 
som han dementerede krigsfilm en i - *  
M.A.S.H. og senere underminerede p ri
vate eye-genren i »The Long Good- 
bye« og outsider-rom antikken i — TYVE 
SOM OS. I »McCabe &  Mrs. Miller« le
verer Warren Beatty en af sin karrieres 
mest afdæmpede og mest overbevisen
de præ stationer, overraskende stærkt 
s tø tte t af Julie Christie, og i det hele 
taget frem står filmen som et af Altmans 
mest vellykkede forsøg på at kombinere 
en genre og nogle synspunkter, der går 
imod genrens konventioner. (JO)

VETERANER -  B landt de instruktører, 
der har været virksomme i 70'erne er en 
forholdsvis lille  gruppe, der har instrue
ret film  i mange år. Nedenfor anføres de 
v ig tigste af disse veteraner i tre »gene
rationer«, opde lt e fter hvilket årti deres 
instruktør-debut fandt sted. Deres film  
fra 70’erne er anført i parentes.
20’erne:
Howard Hawks (Rio Lobo, 70), A lfred 
H itchcock ( -»  FAMILY PLOT*, 76), W il
liam W yler (The Liberation of L. B. Jo 

nes/L. B. Jones’ befrielse =  Natten de 
myrdede L. B. Jones, 70).
30’erne:
O tto Preminger (Tell Me That You Love 
Me Junie Moon, 70; Such Good Friends/ 
Æ gteskab på tremandshånd, 71; Rose- 
bud/O peration Rosebud, 74), George 
Stevens (The Only Game in Town/Højt 
spil i Las Vegas, 70), Carol Reed (Flap/ 
Baskende ørn, 70), Henry Hathaway 
(Raid on Rommel/Saharas helte, 71; 
Shoot Out, 71; Hangup, 74), Gordon 
Douglas (They Call Me MISTER T ibbs !/ 
Man kalder mig MISTER Tibbs!, 70; 
Barquero, 70), George Sherman (Big 
Jake, 71).
40’erne:
Billy W ilder ( -»  AVANTI!, 72; The Front 
Page/Ryd forsiden, 74), John Huston 
(The Kremlin Letter/B revet til Kreml, 70; 
—» FAT CITY, 72; The Life and Times of 
Judge Roy Bean/Vestens blodige dom
mer, 72; The Man W ho W ould Be K ing/ 
Manden der ville være konge, 75), 
George Seaton (A irport, 70; Showdown/ 
W estens hårde lov, 72), Richard Quine 
(The Moonshine W ar/W hisky-krigen, 70; 
W, 74), V incente M innelli (On a Clear 
Day You Can See Forever/På en smuk 
dag ..., 70), Robert W ise (The Androme- 
da Strain/Truslen fra det ukendte, 71; 
Two People/To mennesker, 73; The Hin- 
denburg, 75), Elia Kazan (The V is ito rs/ 
Ubudne gæster, 72; The Last Tycoon, 
76), Stanley Donen (The L ittle  Prince/ 
Den lille  prins, 74; Lucky Lady/Tre smar
te smuglere på »Lucky Lady«, 75); Phil 
Karlson (W alking Tall/Sheriffen der ikke 
kunne dø, 73; Framed/En spillers hævn,
75), Joseph L. Mankiewicz (There was a 
Crooked Man/Slangen, 70), Richard —> 
FLEISCHER, Don -»  SIEGEL. (PS)

VIETNAM -  Det amerikanske, såkaldte 
engagement i Sydøst-asien og det mo
ralske dilemma, det skabte hos den me
nige amerikaner, spejles kun i ringe 
grad i den amerikanske fiktionsfilm , ikke 
m indst hvis man sammenligner med den 
2. verdenskrig e ller Korea-krigen. En 
forklaring er givetvis, at krigen i V ie t
nam var ’den første krig på TV', som 
det er blevet sagt. Daglige reportager 
bragte krigens virkelighed så tæt ind på 
livet af folk, at ingen vovede at regne 
med den afstand og det overblik hos 
publikum, som fiktionen ville kræve -  
bortset fra John Wayne, der uden blusel 
skabte »De grønne djævle« som en hyl
dest til amerikansk krigsindsats. End 
ikke M ilos —* FORMAN fik  realiseret sit 
V ietnam -film  pro jekt (se »Kosmorama 
104«),

Reportager, propagandafilm  og —> 
DOKUMENTARFILM, som f. eks. Jo
seph Stricks »Interviews W ith My Lai 
Veterans« (70), den anonymt iscenesatte 
»W inter Soldier« (72), Gordon David- 
sons »The Trial of the Catonsville Nine« 
(72) og et par indslag i film  om —» 
NIXON var de eneste relevante a lte r
nativer til TV.

Man har fra kritikerside sporadisk 
sporet V ietnam -debat i andre genrer, 
som f. eks. ->  WESTERNS (bl. a. 
WESTENS V IL D E  D R E N G E ), men først 
e fter krigens ophør har man set tilløb  
til en åben debat, og da i reglen med 
de store moralske tømmermænd som 
udgangspunkt. Det skete med styrke og 
vægt i Peter Davis’ dokumentarfilm  
»Hearts and Minds« (74), og det er set 
i fik tionsfilm  som Elia Kazans »The V i

sitors« (Ubudne gæster, 72) og i Edwin 
Sherins »My O ld Man’s Place« (Med 
krigen i blodet, 72), hvor V ietnam -vete- 
raner konfronteres med hjem m efronts
idealerne og med deres egne, tid s ind 
stillede psykoser.

Vietnam har dog også været et s ide
e ller baggrundstema i en række film . 
Fra sidste halvdel af tresserne f. eks. 
»Greetings« (af Brian De —> PALMA), 
»Model Shop« (af Jacques Demy) og 
»A lice’s Restaurant« (af A rthur —» 
PENN). Og i halvfjerdserne har man 
anet tem aet i f. eks. »Brølende kæm
per«, En ->  SKÆ V EFTERMIDDAG* og 
—> TAXI DRIVER*, hvor hovedpersonen 
(e ller en af dem) er Vietnamveteran og 
mærket af det.

Et eksempel fra den mere kuriøse 
ende er »Grizzly«, hvor monsteret ned
lægges af en tid lige re  he likopter-gunner 
fra Vietnam.

Først med Francis Ford —> COPPO- 
LAs »Apocalypse Now« (der nu er un
der indspilning) e fter et manuskript af 
John —» MILIUS, synes en amerikansk 
film kunstner at ville  gøre op med USAs 
indsats i Vietnam. T il gengæld er pro
duktionen plaget af både naturkræ fter 
(en tyfon ødelagde dekorationerne og 
sinkede optagelserne i ca. seks uger) 
og indblanding fra Pentagon, der ikke 
b lo t nægtede enhver form for assistance 
med hensyn til materiel-udlån (og efter 
sigende pressede den australske rege
ring til at afslå Coppolas anmodning om 
hjæ lp der), men yderligere (ifø lge —> 
VARIETY 7.7. 76) har forsøgt at få et 
par spioner ansat på film holdet, så man 
hele tiden var orienteret og kunne tage 
de nødvendige forho ldsregler. (PM)

VINCENT, Jan-Michael (15.7. 1944) -  
Skuespiller. Født i Denver, Colorado. 
G ik på Ventura College og var en tid 
i nationalgarden (det am. hjemmeværn). 
O prinde lig t scenenavn Michael Vincent. 
F littig  TV-skuespiller bl. a. i »Lassie«, 
»Bonanza«, »The Survivors«. I TV-lang- 
film  som »Tribes« (70), »Sandcastles« 
(72) og »The Catcher« (74). Litt: In ter
view sept. 1974. Film:
67: Los Bandidos. 68: Journey to Shiloh/ 
De 7 fra Texas. 69: The Undefeated/De 
ubesejrede. 71: Going Hom e/Løsladt 
uden frihed. 72: The M echanic/M echa- 
nic -  menneskejægeren. 73: The W orld ’s 
G reatest A thlete/Nanu -  Junglens søn. 
74: Buster &. Billie . 75: Bite the Bulle t/ 
Bid tænderne sammen; W hite Line Fe- 
ver/Brølende kæmper. 76: V ig ilante For
ce; Baby Blue Marine; Damnation A lley; 
Shadow of the Hawk. (CH)

Jon V o igh t og Jan-M ichael V incent.

VOIGHT, Jon (29.12. 1938) -  Skuespiller. 
Studerede dramatik ved Neigbourhood
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Playhouse. 6 mdr. på Broadway i »Sound 
of Music«, 1964: O ff-Broadw ay i »A View  
From the Bridge«. Theatre W orld  Award 
for Broadway-rolle i »That Summer, That 
Fail«. TV -ro ller i bl. a. »Naked City«, 
»Gunsmoke«, »Cimarron Strip«. Litt: In
terview okt. 74; Rex Reed: Conversa- 
tions in the Raw, New York, 1969. Film: 
67: Frank’s G reatest Adventure; Hour 
of the Gun/Seksløberens time. 69: M id- 
night Cowboy; O ut of It/U den »det« 
(prod. 67). 70: C atch-22/ P U N K T 22; 
The Revolutionary/Den revolutionære. 
72: Deliverance/ — >  U D F LU G T  MED  
D Ø D E N . 73: The A ll-Am erican Boy 
(prod. 70). 74: Conrack; The Odessa  
File /O dessa-kartoteket; 76: Der Richter 
und sein H enker =  The End of the 
Game. (PH)

V O L D  på film  -  Detaillerede volds-skil
dringer er blevet mere og mere almin
delige indenfor genrer som -*■ K R IM I
N A LFILM , ->  G A N G S TE R FILM , ->  P O 
L IT IF IL M , S E LV TÆ G T S FIL M  og 
»sorte« kriminalfilm (se -► N EG ERE i 
am. film ). — >  PEN N s »Bonnie and Clyde« 
(67) etab lerede den virtuost koreogra
ferede og æstetisk raffinerede vold, 
som siden blev anvendt af —» P E C K IN - 
PAH (»The Getaway«), —> FR IE D K IN  
(The - *  FR EN C H  C O N N E C T IO N ), ->  
C O P P O LA  (The G O D FA TH E R ) og 
-v  S C O R S E S E  (-► TAXI DRIVER). I 
film, centreret om stjerner som Charles  
->  B R O N S O N  og C lint ->  EASTT/VOOD, 
indgår voldsudøvelsen som obligatorisk 
træk. Den asiatiske bølge af karatefilm  
sæ tter sit præg på Tom ->  LA U G H LIN s  
»Billy Jack«, Peckinpahs »K iller Elite« 
og -v  PO LLA C K s »The Yakuza«. V ig
tigste film:
70: Biody Mam a -  Roger Corm an; Sol- 
dier Blue -  Ralph Nelson. 71: Billy Jack
-  Tom Laughlin; — DI RTY HARRY -  
Don - * ■  S IE G EL; The French Connec- 
tion -  W illiam  Friedkin; The Grissom  
G ang/lngen orkideer til miss Blandish
-  Robert - *  A L D R IC H ; Shaft/John Shaft
-  detektiv i aktion -  Gordon ->  PARKS; 
Valdez is Com ing/Sheriffen med de ni 
liv -  Edwin Sherin. 72: Blacula -  W illiam  
Crain; Deliverance/ -*■ U D FLU G T MED  
D Ø D E N  -  John Boorman; The Getaway
-  Sam Peckinpah; The G odfather -  F. 
Ford Coppola; Prime Cut/H akkedrenge
-  M ichael ->  RITCHIE. 73: Heavy Traf- 
fic /S tæ rk tobak -  Ralph ->  BAKSH I; 
Magnum Force/D irty Harry går amok -  
Ted - *  POST; W alking Tall/Sheriffen 
der ikke kunne dø -  Phil Karlson. 74: 
—- CH IN ATO W N -  Roman - *  POLAN- 
SKI; Death W ish/En mand ser rødt -  
M ichael W inner; The G odfather II -  F. 
Ford C oppola; The Longest Yard/Det 
skrappe hold -  Robert A ld rich ; M cQ / 
M cQ renser ud -  John Sturges; Thieves 
Like Us/ -► TYVE SOM OS -  Robert -> 
ALTM AN. 75: The Day o f the Locust/ 
Katastro fenatten -  John Schlesinger; 
Hard T im es/S tree tfighter -  W alter 
H ILL; The K ille r Elite -  Sam Peckinpah; 
The Texas Chain-Saw M assacre/M otor-
savsmassakren -  Tobe - * ■  HOOPER; 
Night M oves/ —► SKAKM AT -  Arthur 
Penn; Rollerball -  Norman —► JEW I- 
SO N; The Yakuza -  Sydney Pollack; 
F ighting Mad/En mand går amok -  Jo
nathan Demme. 76: Taxi Driver -  Martin 
Scorsese. (PS)

V O R E  BED STE ÅR (The W ay W e W ere)
-  USA. P-start: 18.9. 7 2 /©  1973/Prem:

okt. 73. P-selskab: Rastar/Columbia. P: 
Ray Stark. I: Sydney ->  POLLACK. Ma
nus: Arthur Laurents e fte r egen roman. 
Foto: Harry -► STRADLING Jr. (East- 
mancolor, Panavision). Klip: Margaret 
Booth. Medv: Robert -*■ REDFORD 
(Hubbell Gardiner), Barbra - *  STREI
SAND (Katie Morosky), Bradford Dill- 
man (J. J.), Lois Chiles (Carol Ann). 
118 min.

1937. Den jødiske Katie Morosky er 
kommunist og ag iterer på universitetet, 
hvor hun går. Hun er betaget af den 
feterede, po litisk indifferente Hubbell 
Gardiner, som vil være forfa tte r. I s lu t
ningen af krigen mødes de igen. Ved 
Katies ihærdighed kommer et forho ld 
omsider i gang. Hun stim ulerer ham til 
at skrive. Efter krigen bliver de g ift og 
fly tte r til Hollywood, hvor han arbejder 
som fo rfa tte r og efterhånden opgiver sin 
seriøse karriere. Katie de ltager i p ro te
ster mod heksejagten på Hollywoods

kommunister. Da det viser sig, at Hub
bell både seksuelt og po litisk har be
draget hende, forlader hun ham. Nogle 
år senere mødes de på gaden: han er 
e tableret film forfa tte r, hun po litisk agi
tator.

Pollacks film  -  som førte to af tidens 
populæreste stjerner sammen -  var ikke 
en vellykket e ller betydelig film. Men 
den blev en stor international succes, 
og slog an ved sin privatisering og gla- 
morisering af po litiske problemer. Det 
po litiske blev ikke som vanligt fortræ ngt, 
men blev set som en kuriøs trussel for 
den store kærlighed. Filmen rummede 
ansatser, men var helt holdningsløs. 
Ligesom agitatoren Katie ikke i den 
sidste ende kunne overbevise den lade 
opportunist Hubbell, kunne Streisands 
v ita lite t he ller ikke få liv i Redfords fleg 
ma. Scenen, hvor Katie forførte  den 
snorksovende Hubbell, var repræsenta
tiv  fo r hele filmen. Genremæssigt knyt
tede film en an til bølgen af såkaldt —» 
NOSTALG ISKE film . Marvin ->  HAM- 
LIS C H ’ Main T itle-m elod i, sunget af 
Barbra Streisand, blev et hit. (—> MU
SIK). (PS)

WAKEFORD, Kent L. -  Fotograf. Film: 
73: Doctor Death: Seeker o f Souls (Co- 
F); Mean Streets/ -► GADEN UDEN 
NÅDE*. 74: Black Belt Jones/Øretæ ver 
i luften; A lice  Doesn’t Live Here Any- 
more/ ALICE BOR HER IKKE MERE.

(CH)

WALSH, David M. -  Fotograf. Film:
63: W ives and Lovers/Æ gtemand på a f
veje (F-ass). 65: The Halle lu jah T ra il/ 
Karavane mod vest (F-ass). 67: Hour of

the Gun/Seksløberens time (F-ass); The 
President’s Analyst/H jæ lp, jeg b li’r fo r
fu lg t (F-ass). 69: Paint Your W agon/Når 
guldfeberen raser (F-ass). 70: You Can’t 
Have Everything; I W alk the Line/She- 
riffen i Tennessee =  A lt fo r dig (TV- 
tite l); Monte W alsh/Vestens hårde dren
ge. 71: A G unfight/G unfight -  duel på 
seksløber; Evel Knievel. 72: Everything 
You Always W anted to Know About Sex, 
But W ere A fra id to Ask/M in yndlings- 
perversion; Corky. 73: Ace Eli and Rod
ger of the Skies; The Laughing Police- 
man/Endestation mord; S leeper/S leeper 
-  mig og frem tiden; C leopatra Jones/ 
Dynamitpigen. 74: The Crazy W orld of 
Julius Vrooder. 75: The Sunshine Boys; 
The O ther Side o f the Mountain/Den 
anden side af bjerget. 76: W. C. Fields 
and Me. (LØ)

Ø verst Barbra Stre isand og Robert 
Redford i »Vore bedste år«. H erover: 
Jessica W alter. T il hø jre: Jack 
W arden og (yderst) Tuesday W eld.

WALTER, Jessica (31.1. 1940) -  Skue
spillerinde. Fire år i High School o f Per- 
form ing Art. Studerede v. Buck’s Coun
try Playhouse og Neighbourhood Play
house. Flere TV-ro ller i serierne »The 
Defenders«, »Ben Casey«, »Ironside«, 
»Love o f Life«. Broadway-debut 1961 i 
»Advise and Consent«, siden tre scene
ro ller i »Photo Finish«, »N ight Life«, »A 
Severed Head«. Siden 1971 fortsat TV- 
karriere i bl. a. »Woman in Chains«, 
1971, og »Home fo r the Holidays«, 1972. 
Film:
64: Lilith. 66: The Group/Gruppen; Grand 
Prix. 68: Bye Bye Braverman. 69: Num- 
ber One. 71: Play 'M isty ’ For Me/Mør- 
kets melodi. (PH)

W ARDEN, Jack (18.9. 1920) -  Skuespil
ler. Film (siden Filmens HHH, IV):
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71: Who Is Harry Kellerman and Why 
Is He Saying Those Terrib le Things 
About Me?/Hvem er Harry Kellerman, 
og hvorfor siger han disse skrækkelige 
ting om m ig?; The Sporting C lub; Sum- 
mertree; W elcome To the Club. 73: The 
Man W ho Loved Cat Dancing/V ildm ar- 
kens lovløse. 74: Billy Two-Hats/Den 
halvblods og den lovløse; The Appren- 
ticesh ip o f Duddy Kravitz/Den lille  Ro- 
ckefeller. 75: Shampoo. 76: All The Pre- 
sident’s Men/ ->  ALLE PRÆ SIDEN
TENS M Æ ND; W hite Buffalo. (MB)

WARHOL, Andy (1928) -  Instruktør 
og producer. Har siden 1969 udgivet 
det stjernedyrkende film tidsskrift »In
terview«. I de senere år samarbejde 
med Paul —> MORRISSEY, funktionerne 
undertiden svære at adskille. 1971 op
førtes hans første skuespil »Pork« i 
London. Udgav 1975 en slags se lvb io
grafi: »The Philosophy of Andy Warhol. 
(From A to B and back Again)«. Fun
gerer nu mest som producer. Filmene 
»Flesh For Frankenstein« (73) og »Biood 
For Dracula« (74) er begge »An Andy 
W arhol Presentation«, uden kunstneren 
ellers er im pliceret. Litt: Aprå &  Ungari: 
II cinema di A. W., ca. 73; Peter G idal: 
A. W., 73; Stephen Koch: Stargazer, 74; 
Kos. 108. Film (siden Filmens HHH, IV): 
68: The Loves of Ondine (I +  P); The 
Queen/M ister Queen (S); Flesh (P). 69: 
Blue Movie (I +  P +  F +  K l); Diaries, 
Notes and Sketches (S). 70: Im itation of 
Christ (I +  P); Trash (P). 71: Women in 
Revolt (=  Andy W arho l’s W om en)/Kvin- 
der på krigsstien (P +  Co-I +  Co-Ma).

72: Heat (P); Dynamite Chicken (S); 
L’Am our/Kæ rligheden (Co-I +  Co-M a); 
Imagine (S). 73: Painters Painting (S); 
Ash W ednesday (S). 76: Bad. (LØ)

WARNER BROTHERS PICTURES (WB) 
-  D istributions- og produktionsselskab 
s tifte t 1917 af brødrene Harry, Jack, A l
bert og Sam Warner. O prindelig kun 
som distributionsselskab, men meget 
hurtig t viste det sig en forde l også at 
producere film ene selv. I 1925 overtog 
W arner Bros. selskabet Vitagraph, men 
t ro d s  d e t te  s to d  s e ls k a b e t ø k o n o m is k  
usikkert, hvorfor brødrene besluttede at 
tage chancen og satse hårdt på tone
film  ( fø rs te  fo re v is n in g  12. a u g u s t 1926 
a f film en »Don Juan«). Med den nye op
findelse som en åbenbar sikker kilde til 
større økonomisk s tab ilite t købte WB 
sig ind i en biografkæde, og man op

købte flere andre og mindre selskaber, 
bl. a. First National, hvis navn dog lang 
tid  efter at WB havde købt det vedblev 
at figurere på filmenes fortekster, først 
og fremmest hvis man skønnede, at en 
eller anden film  var fornemmere end an
dre, d. v. s. fornemmere end de hver- 
dagsdaglige gangsterfilm , der trediverne 
igennem var en fast bestanddel af War- 
ners produktion. I 1967 blev W B slået 
sammen med og omdøbtes til W arner 
Brothers-Seven Arts inden finansierings
selskabet Kinney National Service i 1969 
overtog W arner Brothers og lod det op
rindelige navn stå alene. I halvfjerdserne 
har W B og —» C O LU M BIA  ind ledt et 
samarbejde, der bl. a. om fatter fæ lles 
—> STUDIO -facilite ter. (PC)

WAY WE WERE, The ->  VORE BED
STE ÅR.

WELD, Tuesday (27.8. 1943) -  Skuespil
lerinde. Egl.: Susan Ker W eld. Var fire 
år gammel model. TV-rolle i »The Many 
Loves of Dobie G illis« og i øvrigt i 
mere end 150 TV-shows og -serier. De
butfilm en »Rock, Rock, Rock« er lavet i 
New York på 9 dage. Siden debut’en 
hovedsagelig placeret i teenage-ro lle- 
faget. Litt: Rex Reed: People are Crazy 
here, New York 1974. Film:
56: Rock, Rock, Rock. 58: Rally Round 
the Flag, Boys/Ned med nakken, mine 
herrer. 59: The Five Pennies. 60: Be- 
cause They’re Young; Sex K ittens Go 
to College; High T im e/Bedre sent end 
aldrig; The Private Lives of Adam and 
Eve. 61: Return to Peyton Place/Kæ rlig-

hed i den lille  by; W ild  in the Country/ 
Vild ung mand. 62: Bachelor Flat. 63: 
Soldier in the Rain. 65: l ’ ll Take Sweden/ 
Moral på sengekanten; The C incinnati 
K id /C incinnati Kid -  højt spil i New 
Orleans. 66: Lord Love a Duck; Any 
W ednesday/Kun om onsdagen. 68: Pretty 
Poison/Enge! med morderhånd. 70: l 
W alk the Line/Sheriffen i Tennessee 
=  A lt fo r dig (TV-tite l). 71: A Safe Place. 
72: Play It As It Lays. 74: Reflections of 
Murder/Tanken om mord (TV). (PH)

WESTERNS -  W estern-genren, stadig 
am. film s genre par excellence, er dyr
ket energisk i 70’erne. Sam -> PECKIN-
PAH, endnu nok den eneste store be
gavelse nu, kom med den vemodige 
komedie ->  CABLE HOGUE -  PRÆ
RIENS TØRSTIGE MAND og den af- 
mytologiserende »Pat G arrett and B illy

the Kid«. Robert —> ALTM ANs western 
VESTENS SYNDIGE PAR -  M cCABE 

& MRS. MILLER var, som vanlig hos 
denne instruktør, en kritik  af selve gen
ren. Stan —> DRAGOTIs »Dirty L ittle 
Billy«, Frank —> PERRYs »Doc« og Hu
stons »The Life and Times of Judge Roy 
Bean« var afm ytologiseringer af klassi
ske western-skikkelser. C lin t —> EAST- 
W OO D kom med en bizar, metafysisk 
western, »High Plains Drifter« og to nye 
instruktører, D ick —» RICHARDS og Ro
bert —> BENTON, viste o rig ina lite t i 
»The Culpepper C attle Co.« og —> 
WESTENS VILDE DRENGE. Mel 
BRO O KS’ »Blazing Saddles« var en 
grotesk genre-parodi. T rad itionelle  we
sterns, hvor der ikke blev sat spørgs
målstegn ved den klassiske, selvrådige 
western-individualist, var John Wayne- 
vehikler som Hawks’ »Rio Lobo«, Sher- 
mans »Big Jake«, McLaglens »Chisum« 
og Mark —*• RYDELLs »The Cowboys«. 
V ig tigste film :
70: The Ballad of Cable Hogue/Cable 
Hogue -  præriens tørstige mand -  Sam 
Peckinpah; Barquero -  Gordon Douglas; 
The Cheyenne Social C lub/Præ riens 
lysthus -  Gene Kelly; D irty Dingus Ma- 
gee/Vestens værste sjover -  Burt —> 
KENNEDY; Lawman/Jeg er loven -  M i
chael W inner; Monte W alsh/Vestens 
hårde drenge -  W illiam  —» FRAKER; 
Rio Lobo -  Howard Hawks. 71: Big Jake
-  George Sherman; Doc/Doc H olliday -  
Frank Perry; The H ired Hånd -  Peter —> 
FONDA; McCabe &. Mrs. M iller/Vestens 
syndige par -  Robert Altman; Shoot Out
-  Henry Hathaway; Support Your Local
Gunfighter/Vestens hurtigste finger -  
Burt Kennedy; Valdez is Com ing/Sherif- 
fen med de ni liv -  Edwin Sherin; W ild  
Rovers/Da Frank og Ross red ud -  Blake 
—> EDWARDS; Zachariah/Da W esten 
blev e lektrisk -  George Englund. 72: 
Bad Company/W estens vilde drenge -  
Robert Benton; C hato ’s Land -  Michael 
W inner; The Cowboys -  Mark Rydell; 
The Culpepper C attle Co./Støv, sved og 
skud fra hoften -  D ick Richards; Show- 
down/W estens hårde lov -  George Sea- 
ton; D irty L ittle  B illy -  Stan D ragoti; The 
Great North fie ld M innesota Raid/Jesse 
James’ store bankkup -  Philip —> KAUF- 
MAN; Joe Kidd -  John Sturges; The 
Life and Times of Judge Roy Bean/Ve- 
stens blod ige dommer -  John Huston. 
73: C ahill/Sheriffens værste job  -  An- 
drew M cLaglen; High Plains Drifter/En 
fremmed uden navn -  C lin t Eastwood; 
The Man W ho Loved Cat Dancing/V ild- 
markens lovløse -  Richard Sarafian; Pat 
G arrett and B illy the K id/P at G arrett og 
B illy the K id -  Sam Peckinpah; The 
Train Robbers/Togrøverne -  Burt Ken
nedy. 74: Blazing Saddles/Sheriffen sky
der på det hele -  Mel Brooks; The 
Spikes Gang/Harry Spikes bande -  Ri
chard —> FLEISCHER. 75: Rancho De- 
luxe -  Frank Perry; Rooster Cogburn/ 
Sheriffen og pebermøen -  Stuart —» 
MILLAR. 76: The Missouri Breaks/Duel 
i M issouri -  A rthur —> PENN; Break- 
heart Pass/Fort Hum boldt -  Tom —> 
GRIES; The Outlaw Josey W ales/Ø je 
fo r øje -  C lin t Eastwood; The S hootist/ 
Seksløberen, der blev tavs. (PS)

WESTENS VILDE DRENGE (Bad Com- 
pany) -  USA. P-start: 11.10. 71 /©  1972/ 
Prem. 8.10. 72. P-selskab: Jaffalms/Para- 
mount. P: Stanley R. Jaffe. I: Robert -»■ 
BENTON. Manus: Robert Benton, David
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Newman. Foto: Gordon -> W ILLIS 
(Technico lor). Klip: Ralph Rosenblum. 
P-tegn: Paul — SYLBERT. Kost: Anthea 
->  SYLBERT. Medv: Jeff BRIDGES 
(Jake Rumsey), Barry Brown (Drew 
Dixon), Jim Davis (Sheriffen), John Sa
vage (Loney). 95 min. Litt: Kos. 114.

I 1860’erne, under den amerikanske 
borgerkrig, stikker Drew Dixon af hjem 
mefra fo r ikke at blive indkaldt til m ili
tæret. Han finder sammen med en ban
de unge røvere (nogle er rene drenge), 
hvis m otiver til at fris te  et liv i evig flug t 
er mindre rene end Drews. Banden le 
des af Jake Rumsey, og trods forskelle 
og uenigheder opstår der et venskab 
mellem Drew og Jake, der -  trods hårde 
prøvelser -  ho lder og styrkes af mod
gang.

Filmen er den tid lige re  manuskript
fo rfa tte r Robert Bentons debut som in
struktør, og på manuskriptplan og i in
struktionen røber Benton et velop lagt 
ta lent fo r både at fortæ lle  en god histo
rie og at give denne historie en mening 
ud over b lo t at gøre op med WE- 
STERN-genrens myter, skønt Benton 
forho lder sig om trent så antagonistisk 
til netop myterne som film ens to hoved
personer fo rho lder sig til hinanden. I 
formen er film en bevidst anekdotisk, 
holdt sammen af de to hovedpersoner.
I sin beskrivelse af de unges om flak
kende tilvæ relse er der klare paralle ller 
t il en nutidig genre som -> ROAD- 
FILMEN sam tidig med at Bentons manu
skrip t forekom m er tyde lig t inspireret af 
den amerikanske hverdag under -> 
VIETNAM -krigen, der ligesom Borger
krigen sp littede en nation og fik  mange 
til at flyg te  fo r at undgå en upopulær 
og i bedste fald u forståelig krig. Gordon 
W illis ’ fo to  er smukt i sin sepia-lignende 
farveholdning, der understreger filmens 
(og produktionstegneren Paul -> SYL- 
BERTs) gæld til gamle stik og malerier, 
ligesom også Harvey Schmidts spar
somme musik er e ffektfu ld . (PC)

WESTLAKE, Donald (1934) -  Am. fo rfa t
ter. Født i New York. Roman-debut 1960 
(»The Mercenaries«). Har siden (ifø lge 
eget udsagn) skrevet godt 80 romaner 
samt adskillige noveller og et enkelt 
film m anuskript. W estlake skriver under 
en lang række -*■ PSEUDONYMer (Ri
chard Stark, Tucker Coe, C urt Clark, 
Tim othy J. Culver, D. E. W estlake, J. 
Morgan Cunningham). Foreløbig er ni 
romaner film et, hvortil kommer en en
kelt film  baseret på et originalmanus 
(senere om arbejdet til roman). En række 
af romanerne er so lg t t il film atisering, 
men (endnu?) ikke realiserede. Litt: 
Take One, maj 75. Film:
66: The Busy Body -  W illiam  Castle 
(Donald W estlake). 67: Made in USA -  
Jean-Luc Godard (Richard Stark: The 
Jugger); Point Blank -  John Boorman 
(Richard Stark: The Hunter); Mise a sac/ 
En by plyndres -  Alain Cavalier (Richard 
Stark: The Score). 68: The Split/G ang- 
sterreden -  Gordon Flemyng (Richard 
Stark: The Seventh). 72: The Hot Rock/ 
Fire uheldige helte -  Peter Yates (Do
n a ld  W e s t la k e ) .  7 3 : T h e  O u t f i t /O p g ø r  i 
underverdenen -  John ->  FLYNN (Ri
chard Stark); Cops and Robbers/Lovens 
lange fingre -  Aram - *  AVAKIAN (M a
nus af W estlake). 74: Bank Shot -  Gower 
Champion (Donald W estlake). (PC)

WEXLER, Haskell (1923) -  Fotograf. 
Litt: Sight and Sound, w inter 75-76; Lu-

miere, dec. 73; Kos. 98. Film (siden F il
mens HHH, IV):
70: Interviews with My Lay Veterans 
(kortfilm ) (Co-F). 71: Interview with A l- 
lende (Co-F +  C o-I); Brazil: A Report 
on Torture (Co-F +  C o-I); THX 1138 
(Co-F). 72: The Trial o f the Catonsville 
Nine (F). 73: American G ra ffiti/ —> SID
STE NAT MED KLIKEN (Kons.). 74: In- 
troduction to the Enemy (Co-F +  Co-I 
+  Co-P). 75: One Flew Over the Cuck- 
oo ’s Nest/ -»  GØGEREDEN (Co-F). 76: 
Underground (Co-P +  Co-M a -F Co-F 
+  S); Bound for Glory. (CH)

WILDER, Gene (11.6. 1936) -  Skuespil
ler. Født i M ilwaukee, W isconsin. Gik 
på University of lowa. Var som ung aktiv 
som komiker på amatørteatre, hvor han 
bl. a. parodierede »Death of a Sales
man«. Var en tid  legetøjsekspedient. 
Broadway-debut 1961 i »Roots«, har sp il
let i »Mutter Courage«, »Luv« og 1963- 
opsætningen af »One Flew Over The 
Cuckoo’s Nest«. Har sp ille t teater i 
England for O ld Vie Company. I TV 
med bl. a. »Thursday’s Game« og Neil 
—> SIM ON-kom edien »The Trouble W ith 
People« (72). Litt: Chaplin nr. 139, 1975. 
Film:
67: Bonnie &  Clyde. 68: The Producers/ 
Hurra fo r H itle r! e lle r Hvad chefen gør 
er altid det rig tige =  Forår fo r H it
ler. 69: Two By Two. 70: Start The Re
volution W ithout Me; Quackser Fortune 
Has A Cousin In the Bronx. 71: W illy 
W onka And The Chocolate Factory/ 
Drengen der druknede i chokoladesov
sen. 72: Everything You Always W anted 
to Know About Sex But W ere Afraid to 
Ask/M in yndlingsperversion. 74: Rhino- 
ceros; Blazing Saddles/Sheriffen skyder 
på det hele; The L ittle  Prince/Den lille  
prins; Young Frankenstein/ —> FRAN-

T il hø jre: C indy W illiam s. Herunder, 
venstre t i l hø jre: Gene W ilder, 

en scene fra  »W estens v ilde drenge«, 
Haskell W exler.

: j

i l Vtf.

KENSTEIN JUNIOR (+  Co-Ma). 75: The 
Adventures of Sherlock Holm es’ Smart
er B rother/Sherlock Holm es’ smarte bror 
( +  I +  Ma). 76: The S ilver Streak.

(CH)

WILLIAMS, Cindy (22.8. 1948) -  Skue
spillerinde. Gik på teaterskole i C a lifo r
nien og kom i 68 med i et Gene Kelly- 
show, der førte til ro ller i »Room 222«, 
»The Funny Side«, »The Neighbors« og 
en TV-dram atisering af »Barefoot in the 
Park« (»På bare tæer i parken«). I 72 
spillede hun i TV-filmen »Are You a 
Good Boy« og i 74 i »The Migrants«. 
Desuden har hun m edvirket i en del 
TV- og biografreklam er. Film:
70: Gas-s-s-s/Gas. 71: Drive He Said/ 
Sømmet i bund; The Christian L icorice 
Store. 72: Beware the Blob; Travels 
W ith My Aunt/M in utæmmelige tante. 73: 
The K illing  K ind; American G ra ffiti/ —» 
SIDSTE NAT MED KLIKEN. 74: The 
Conversation/ —> AFLYTNINGEN. 75: 
Mr. Ricco/Den maskerede morder. 76: 
The First Nudie Musical. (MB)

WILLIAMS, John T. (1932) -  Komponist. 
Født i New York. Uddannet på Julliard 
School of Music. I 50’erne jazzpianist 
(adskillige indspiln inger) og komponist. 
A rbejdede med A lfred Newman og An

dré Previn. Fået en Emmy fo r en af sine 
mange TV-kom positioner (bl. a. serien 
»Playhouse 90«), Han komponerer og 
orkestrerer i klassiske såvel som mo
derne stilarter. Hans »First Symphony« 
fra 1966 er opført af The Los Angeles 
Philharmonic og af London Symphony 
O rchestra med André Previn. —» OSCAR 
1971 for »Fiddler on the Roof« og 1975 
for —> DØDENS GAB. Litt: Cinema Pa- 
pers, nov.-dec. 75. Film:
59: G idget/G idge t -  17 år (Co-A rr); Dad- 
dy-»0«. 60: I Passed fo r W hite; Because 
They’re Young. 61: The Secret W ays/
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Farlig flugt. 62: Bachelor Flat. 63: D ia
mond Head/Drama på Hawaii ( +  tema); 
G idget Goes to Rome (+  sange); Stark 
Fear. 64: The K illers/The Kitlers -  den, 
der hævner. 65: John G oldfarb, Piease 
Come Home!/Han, hun og haremet; 
None But the Brave/Kun for de tapre. 
66: How to Steal a M illion/Hvordan man 
stjæ ler en m illion; Not with My W ife, 
You Don’t!/lk ke  med min kone!; Pene- 
lope/M in kone er bankrøver { +  Co-Sa); 
The Plainsman/En nations helte; The 
Rare Breed/Rancho Bravo. 67: Fitzwilly 
(What Next F itzw illy)/F itzw illy  slår t il;  A 
Guide fo r the Married M an/Vejledning i 
sidespring fo r ægtemænd (+  Co-Sa); 
Valley of the Dolls/Dukkernes dal (Mu- 
Dir). 68: Sergeant Ryker/Sergent Ryker. 
69: Daddy’s Gone A -Hunting/G iften i 
kroppen (+  C o-T ite l-Sa); Goodbye, Mr. 
Chips/Farvel, mr. Chips (M u-D ir +  Sup); 
The Reivers/De tre fra Mississippi. 70: 
Story o f a W om an/M ellem  to mænd; 
Jane Eyre (GB). 71: F iddler on the Roof/ 
Spillemand på en tagryg (Mu-Dir). 72: 
The Cowboys; The Poseidon Adventure/ 
-»  SOS POSEIDON KALDER; Pete ’n' 
T illie /Peter og T illie ; Images/Enhjørnin- 
gen (IRL). 73: Tom Sawyer (M u-D ir); 
The Long G oodbye/D et lange farvel; 
The Man W ho Loved Cat Dancing/V ild- 
markens lovløse; C inderella Liberty/O r- 
lov til midnat. 74: The Sugarland Ex
press; Conrack; Earthquake/Jordskæ lv; 
The Towering Inferno/Det tårnhøje hel
vede. 75: Jaws/ —» DØDENS GAB; The 
Eiger Sanction/Kold hævn. 76: Midway/ 
S laget om Midway; Family P lo t/ —> FA
MILY PLOT -  den enes død*; The 
Missouri Breaks/Duel i M issouri. 77: 
C lose Encounters of the Third Kind.

(LØ)

WILLIS, Gordon -  Fotograf. Film:
70: End of the Road; The Landlord; 
Loving/ LOVING -  PÅ KANT MED 
KÆ RLIGHEDEN; The People Next 
Door. 71: Little  Murders/Småmord; —> 
KLUTE. 72: Bad Company/ —» W E- 
STENS VILDE DRENGE; Up the Sand- 
box/Dejlige heks; The - *  GODFATHER. 
73: The Paper Chase/Superstudenten. 
74: The Paral I ax V iew / —> SIDSTE V ID 
NE; T h e  G o d fa th e r , P a rt I I /  ->  G O D 
FATHER, 2. del. 75: The Drowning Pool/ 
Druknepølen. 76: All The President's 
Men/ -»  ALLE P R Æ S ID E N T E N S  
M Æ ND*. (CH)

WILSON, Scott (1942) -  Skuespiller. 
Født i Atlanta. Læste til skuespiller i

Los Angeles. Fik gennembrud, da han 
var —> TYPECAST for sin lighed med 
den »rigtige« morder i den semi-doku- 
mentariske »In Cold Biood«. Film:
67: In the Heat o f the N ight/I nattens 
hede; In Cold B lood/M ed koldt blod. 
69: The Gypsy M oths/Luftens vovehalse 
=  Frie fugle (TV -tite l); Castle Keep/ 
Den enøjede falk. 71: The Grissom Gang/ 
Ingen orkideer t il Miss Blandish. 72: The 
New Centurions/Pansernes beskidte job. 
73: The Loliy-M adonna XXX. 74: The 
Great Gatsby/Den store Gatsby. 76: The 
Passover Plot. (CH)

WINFIELD, Paul (22.5. 1940) -  Skuespil
ler. Læste dramatik på UCLA og debu
terede på tea ter under Burgess Mere- 
diths instruktion i »The Dutchman« på 
Warren Theater i Los Angeles. På TV i 
serien »Julia«. Film:
69: The Lost Man/I ly af mørket. 70: 
R.P.M. -  Revolution per Minute/R.P.M. 
71: Brother John/Hvem var John Kane?. 
72: Sounder/Drømmen om et nyt liv; 
Trouble Man/Mr. T og bagmændene. 73: 
G ordon’s W ar/Gordons krig. 74: Con
rack; Huckleberry Finn. 75: Hustle/Strø- 
meren og luksuspigen. 76: High Veloci- 
ty. 77: T w iligh t’s Last Gleaming. (MB)

WISEMAN, Frederick (1930) -  Instruktør. 
Uddannet jurist, underviste på Boston’s 
universitet. Producerede 1964 Shirley 
C larke’s »The Cool W orld« om ung
dom sforbrydere i Harlem. Har siden 
1967 lavet ni 16 mm s/h film , som be
skriver amerikanske institu tioner (fæng
sel, kloster, dyreforsøgscenter etc.). O p
tager 40-50 timers film, som han bruger 
op til et år på at k lippe ned. Han bru
ger ingen speakerkommentarer, vil re
gistrere den usminkede virkelighed. Er 
selv instruktør, producent, manuskript
fo rfa tte r og klipper på alle sine film . 
Præsenteret ved seminar på Den Dan
ske Filmskole, jan. 1976 (også —» DO 
KUMENTARFILM). Litt: Information 16.1. 
76; Chaplin 141, 75; S ight and Sound, 
aut. 74; Filmmakers Newsletter, feb. 74. 
Film:
64: The Cool W orld /En by i New York 
(TV-tite l) (P). 67 : T iticu t Follies. 68: 
High School. 69: Law and O rder/Lov og 
orden. 70: Hospital. 71: Basic Training/ 
Rekruttræning. 72: Essene. 73: Juvenile 
Court. 74: Primate. 75: W elfare. 76: Meat 
(+  P +  Kl). (LØ)

WOODSTOCK (W oodstock) -  USA. P-

start: aug. 69/©  1970/Prem: marts 70. 
P-selskab: W adleigh-M aurice Ltd./W ar- 
ner Bros. P: Bob Maurice. I: Michael 
W adleigh. Foto: Michael W adleigh, Da
vid Meyers, Richard Pearce, Don Len- 
zer, Al W ertheim er (Technicolor). Klip: 
Michael W adleigh, Thelma Schoonma- 
ker, Martin -> SCORSESE. Medv: Joan 
Baez, Joe Cocker, Country Joe (Mac- 
Donald) and the Fish, Crosby, Stills, 
Nash &. Young, A rlo  Guthrie, Richie 
Havens, Jimi Hendrix, Santana, John Se
bastian, Sha-Na-Na, Sly and the Family 
Stone, Ten Years After, The Who. 183 
min. Litt: Kos. 99.

Med »W oodstock« fik  beatmusikken 
sit film iske testamente. Filmen er opta
get i august 1969 under en tre døgn lang 
musikfestival, og dens instruktør, M i
chael W adleigh, har bestræ bt sig på at 
give musikere og musik hvad deres er, 
d. v. s. at de fleste smarte kameravinkler 
er opgivet til forde l fo r en enkel og 
funktionel kameraføring. Også sp lit 
screen-teknikken, hvor læ rredet opdeles 
i fle re  fe lte r, der tillade r film skaberen 
at vise flere sideløbende begivenheder 
samtidig, e ller at vise den samme be
givenhed set fra fle re  vinkler, er be
nyttet med mening. Som musikfilm  er 
»W oodstock« fremragende, som repor
tage er den eminent dyg tig t lavet, og 
som indirekte po litisk film kunst har den 
måske overbevist nogle stykker om, at 
den livsform, som film en rapporterede 
om, indeholdt væ rdier med mere styrke 
end blo t modens.

»W oodstock«s øredøvende publikum s
succes skabte en kortvarig bølge af 
musikfilm t en slags forstørre t TV-repor- 
tage-form , bl. a. »Elvis -  That’s the Way 
It Is« (70), »Mad Dogs and Englishmen« 
(71), »Stamping Ground« (=  Love and 
Music, 71), »Celebration at Big Sur« 
(71), »Medicin Ball Caravan« (=  We 
Have Come For Your Daughters, 71), 
»Elvis on Tour« (72), »The Concert for 
Bangladesh« (72), »Fillmore« (72) og 
»Let the Good Times Roli« (73). (PC)

WYNN, Tracy Keenan -  M anuskrip tfor
fatter. Søn af skuespilleren Keenan 
Wynn. Fortrinsvis m anuskripter t il TV- 
langfilm : »Tribes« (70), »The Autobio-
graphy of Miss Jane Pittman« (73) og
»H it Lady« (75). Film:
72: T h e  G la s s  H o u s e /M æ n d  i b u r ( la v e t 
fo r TV). 74: The Longest Yard/Det skrap
pe hold. 75: The Drowning Pool/Drukne- 
pølen (Co-M a); The Deep (Co-Ma). (CH)
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ZANUCK, Richard Darryl (1934) -  Pro
ducer. Gik 1971 fra  -> 20TH CENTURY- 
FOX til ->  WARNER som senior execu- 
tive vice-præ sident. Trak sig tilbage juni 
72 fo r at danne Zanuck-Brown Produc- 
tion Company under UNIVERSAL. 
Partneren er David Brown, født 1916 i 
New York; har lang karriere bag sig som 
journalis t og redaktør og har ligesom 
R. D. Z. haft høje poster hos Fox og 
Warner. Parrets største succes’er til 
dato er -> SIDSTE STIK (Oscar for 
årets bedste film ) og -> DØDENS GAB. 
De søger nu m anuskrip tforfa tter og ny 
S carle tt O ’Hara til en fortsæ tte lse af 
»Gone W ith the Wind«. Litt: Cinema 
Papers, mar.-apr. 76; American Film, okt. 
75 Film (siden Filmens HHH, IV):
73: Ssssnake/Slangemanden; The S ting/ 
Sidste stik. 74: W illie  Dynamite; The Su- 
garland Express; The Black W indm ill/ 
D obbeltjagt; The G iri from Petrovka/Pi- 
gen fra Petrovka. 75: The Eiger Sanc- 
tion /K o ld  hævn; Jaws/Dødens gab. 76: 
M acArthur. (LØ)

ZSIGMOND, Vilmos (16.6. 1930) -  Foto
graf. Født i Ungarn, gik på film skolen i 
Budapest s. m. Laszlo —» KOVACS fra 
1951-55. Han flygtede efter opstanden i 
1956, kom til New York januar 1957. A r
bejdede til begyndelsen af 60'erne som 
s till-fo togra f, fo tog ra f på undervisnings
film  og reklamefilm . Startede på B-film. 
Hans navn er blevet stavet W illiam  
Szigmund etc. Litt: Dialogue on Film, 
okt. 74. Film:
63: Lullaby (kortfilm , Co-F); The In- 
cred ib le Strange Creatures W ho Stop- 
ped Living And Became M ixed-Up Zom
bies; The Sadist; W hat’s Up Front?; 
Living Between Two W orlds. 64: The 
Nasty Rabbit; Deadwood 76 (Co-F); 
Time Travelers; My Soul Runs Naked. 
65: Psycho A Go-G o; A Hot Summer 
Game; Tender Grass; Road to Nash- 
v ille ; Tales of a Salesman; Rat Fink. 66: 
Revolt in Hungary (kortfilm , optaget 
1956, smuglet ud og vist i TV, Co-F).

67: Tell Me In The Sunlight (Co-F); The 
Picasso Summer; Mondo Mod (doku
mentarfilm). 68: Prelude (kortfilm ); The 
Name O f The Game Is K ill; Jennie, 
W ife-Ch ild . 69: Futz; Hot Rod Action 
(Co-F); The Monitors. 71: Red Sky At 
M orning/Den vin ter jeg blev voksen; 
McCabe &  Mrs. M ille r/ —» VESTENS 
SYNDIGE PAR -  McCABE & MRS. 
MILLER; Five Bloody Graves; Horror of 
Biood Monsters; Soul to Soul (Co-F); 
Dusty and Sweets McGee (Co-F, 
ucred.); The Hired Hånd; The Ski Bum. 
72: Deliverance/ —> UDFLUGT MED 
DØDEN; Images/Enhjørningen. 73: The 
Long G oodbye/Det lange farvel; Scare- 
crow/Fugleskræ m slet; C inderella Liber- 
ty/O rlov til midnat. 74: The Sugarland 
Express; The G iri From Petrovka/Pigen 
fra Petrovka. 76: Dandy, The A ll Am eri
can G iri; Obsession. 77: Close Encount- 
ers of the Third K ind; W inter Kills. (CH)

ÆGTEMÆND (Husbands) -  USA. P- 
start: 3.3. 69/© 1970/Prem: dec. 70. 
P-selskab: Faces Music, Inc/Columbia. 
P: Al Ruban. I/Ma: John —» CASSAVE- 
TES. Foto: Victor -»  KEMPER (DeLuxe). 
Klip: Peter Tanner. Medv: Ben Gazzara 
(Harry), Peter —> FALK (Archie), John 
Cassavetes (Gus), Jenny Runacre (Mary 
Tynan). 132 min. Litt: Kos. 107.

Ved fremkomsten i 1970 af John 
Cassavetes’ »Husbands«, med under
titlen »A Comedy About Life, Death and 
Freedom«, så mange filmen som en 
åbenbaring af personlighed, spontanei- 
te t og v irke lighedsregistrering via et 
kunstnerisk temperament. Men udvik lin
gen er gået i andre retninger i 70’ernes 
amerikanske film , og et nyligt gensyn 
med filmen afslører de begrænsende e le
menter af in troversion og påståelig selv
optagethed, som allerede lå i »Shadows« 
(1960), og som truer med at gøre filmen 
til noget af en nedgroet negl. Tre ægte- 
mænd, unge, beslutter sig til at forlæ nge 
gravøllet efter en fjerde kammerats be
gravelse. Det bliver til en gevaldig so l
detur gennem New York, hvor de tre,

Gus, Archie og Harry, oplever en af
skræ llende happening, en psykoanalyse 
i sprittåger, der får ven- og ægteskaber 
til at krakelere. Det hele kulm inerer med 
en spontan tur til London, der er så 
pas langt væk fra hjemmet, at de tør 
slå sig løs, ’ leve fu ld t og he lt’ og give 
los fo r de puerile klovnerier, som er 
deres væsentligste form for kommuni
kation, når de ikke overmandes af la
tent trang til egocentriske 'ture ' og fo r
kælet sentim entalitet. (PM)

Æ G TESKAB på film  -  Dette yndlings- 
emne i am. film  er blevet behandlet i 
en lang række film  i 70’erne, mest præg
nant i Irvin -»  KERSHNERs -»  LOVING, 
Paul MAZURSKYs UD, SA’ MIN 
KONE og G ilbert —» CATES »Summer 
Wishes, W inter Dreams«. K vindefrigø re l
ses-debatten har sat s it præg på film  
som Frank —> PERRYs »Diary o f a Mad 
Housewife«, -»  KØDETS LYST, »40 
Carats«, »Up the Sandbox«, —> ALICE 
BOR HER IKKE MERE og »The Priso- 
ner o f Second Avenue«. V ig tigste film : 
70: The Baby Maker -  James —» BRID
GES; Diary o f a Mad Housewife/Konen 
er gal -  Frank -»  PERRY; ->  FIVE EASY 
PIECES -  Bob ->  RAFELSON; Hus
bands/ -»  Æ GTEM Æ ND -  John ->  
CASSAVETES; I W alk the Line/Sherif- 
fen i Tennessee =  A lt fo r dig (TV-tite l)
-  John -»  FRAN KEN HEI MER; Loving
-  Irvin Kershner; Rabbit, Run -  Jack
—> SMIGHT. 71: Carnal Knowledge/Kø- 
dets lyst -  Mike —> N ICHOLS; Minnie 
and Moskowitz/M innie og Moskowitz -  
John Cassavetes; Harold and Maude/Ha- 
rold og Maude -  Hal —> ASHBY; The 
Marriage of a Young S tockbroker -  Law- 
rence —> TURMAN; The Last Picture 
Show/ -»  SIDSTE FORESTILLING -  
Peter ->  BO GDANO VICH; A New Leaf/ 
-»  I LYST OG DØD -  Elaine ->  MAY; 
The Mephisto W altz/I Satans kløer -  
Paul W endkos; Such good Friends/Æ g- 
teskab på tremandshånd -  O tto Pre- 
minger. 72: AVANTI! -  B illy W ilder;
Everything You Always W anted To Know 
About Sex But W ere Afraid To Ask/M in 
yndlingsperversion -  W oody —» ALLEN; 
Play It Again, Sam/ MIG OG BO 
GART -  Herbert —» ROSS; The Heart- 
break K id / -»  HJERTEKNUSEREN -  
Elaine May; Pete ’n’ T illie /P ete r og T illie
-  Martin —> RITT; Up the Sandbox/Dej- 
lige heks -  Irvin Kershner; The W ar 
Between Men and W om en/Krigen mel
lem mand og kvinde -  M elville Shavel- 
son; The V isitors/Ubudne gæster -  Elia 
Kazan. 73: Breezy/Hun hed Breezy -  
C lin t —> EASTW OOD; 40 Carats/Fyrre 
karat -  M ilton —» KATSELAS; Summer 
Wishes, W inter Dreams/Husker du ... -  
G ilbert Cates; The W ay W e W ere/ —> 
VORE BEDSTE AR -  Sydney ->  POL- 
LACK; Blume in Love/Ud, sa’ min kone
-  Paul Mazursky. 74: For Pete’s Sake/ 
P ja tte t med Pete -  Peter Yates; The 
Sugarland Express -  Steven —» SPIEL- 
BERG; Zandy’s Bride/Æ gteskabsannon- 
cen -  Jan Troell; A lice Doesn’t Live
Here Anym ore/ -»  ALICE BOR HER 
IKKE MERE -  Martin ->  SCORSESE. 
75: Funny Lady — Herbert Ross; —> 
HESTER STREET* -  Joan M icklin 
SILVER, LENNY -  Bob -»  FOSSE; 
The Prisoner o f Second Avenue/Lille 
mand i knibe -  Melvin Frank. 76: Gable 
and Lombard/En duft af skandale -  S id
ney Furie; FAM ILY PLOT* -  A lfred 
H itchcock. (PS)
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G  e n re b e g re b e t er e ta b le re t i l i t te 
ra tu rh is to rie n . N yk ritik e rn e  René W e l- 
lek og A us tin  W arren  k a ld e r i de res  
in d fly d e ls e s rig e  »T heory  o f L ite ra - 
tu re« (1949) d e t litte ræ re  g e n re -sy 
stem  fo r  »An in s titu tio n  ... a p r in c ip le  
o f o rd e r. ( . .. )  G en re  shou ld  be con- 
ce ived , w e th ink , as a g ro u p in g  o f 
lite ra ry  w o rks  based , th e o re tic a lly , 
upon bo th  o u te r (s p e c if ic  m e te r or 
s tru c tu re ) and a lso upon inne r fo rm  
(a ttitu d e , ton e , pu rpose  -  m ore c ru - 
de ly , s u b je c t and aud ience )« . G oe th e  
an vend te  på lig n e n d e  m åde b e g re b e t 
i to  b e tyd n in g e r, de ls  om de  tre  »N a
tu rfo rm e n  d e r Poesie« -  ly rik , ep ik , 
d ra m a tik  (som  også  e r de  tre  fo rm e r 
fo r  d ig te ku n s t, A r is to te le s  op re g n e d e  
i sin »P oetik« ), de ls  om hvad han b e 
te g n e r som »D ich ta rte n« , hvo rved  
fo rs tå s  de  fo rs k e llig e  litte ræ re  fo r 
m er i snæ vrere  fo rs tan d , f. eks. sonet, 
e le g i, ode. I s lu tn in gen  a f fo rr ig e  å r
hu nd rede  b lev  g e n re b e g re b e t t il la g t 
s tø rs te  be tydn ing , bl. a. hos den fra n 
ske k r it ik e r  F erd inand  B ru n e tié re , de r 
(bl. a. i »L ’E vo lu tio n  des gen res  dans 
l ’h is to ire  de la litté ra tu re « , 1890) a r
b e jd e d e  sys tem atisk  på a t fo rk la re  
he le  litte ra tu re n  som  re su lta t a f g e n 
re rnes ud v ik ling , som han s id e s tille d e  
m ed de b io lo g is k e  a rte rs  (på fransk : 
g e n re rs !) u d v ik ling . I den  nyere li t te 
ra tu rv ide nskab  e r g e n re b e g re b e t nok 
trå d t en de l i ba gg rund en , m en an e r
kendes hos en m od ern e  te o re tik e r  
som  Jø rgen  D ines Johansen , d e r d e 
f in e re r  de tre  h o v e d g e n re r gennem  
de res  fre m s till in g s fo rm e r: ly rik  ud 
s iger, e p ik  fo rtæ lle r, d ra m a tik  fre m 
s tille r.

S e r man på film e n s  fo rh o ld  t il 
g e n re b e g re b e t, e r d e t u m id d e lb a rt 
på fa ld e n d e , a t f ilm e n  ikke  fo rh o ld e r 
s ig  t i l de  tre  tra d it io n e lle  litte ræ re  
gen re r, de  tre  g o e th e ’ske n a tu rfo r
m er. M en a llig e v e l e r g e n re b e g re b e t 
og re fe re n c e r t il g e n re tilh ø rs fo rh o ld  
h y p p ig t op træ d e n d e  i den  te o re tis k e , 
k r it is k e  og m ere h v e rd a g s a g tig t 
s p ro g lig e  be ha nd lin g  a f film . O g d e t 
e r isæ r inden fo r  am erikansk  film , 
a t man o p e re re r m ed f ilm g e n re r og 
g e n re -film .

EFTERRATIONA
LIS E R IN G

D er e r dog  også  b le v e t sa t spø rgs 
m å ls tegn  ved  r im e lig h e d e n  a f o v e r
h o v e d e t a t o p e re re  m ed e t f ilm is k  
ge n re -sys te m . Den en ge lske  te o re t i
ke r A n d re w  T u d o r a n fæ g te r i sin bog  
»T heories  o f F ilm « (1973) he le  g e n re 
sys tem ets  e rke nd e lse sm æ ss ig e  b e 

tydn ing , id e t han sø ger a t a ffæ rd ig e  
d e t som  en lo g isk  v ild fa re lse . »To 
take  a g e n re  such as a 'W e s te rn ’ , 
ana lyse it, and lis t its  p r in c ip le  cha- 
ra c te r is tic s , is to  beg the  qu es tio n  
th a t we m ust f irs t  iso la te  the  body 
o f f ilm s  w h ich  are 'W e s te rn s '. B ut 
they can on ly  be iso la te d  on the  ba 
sis o f the  'p r in c ip a l c h a ra c te r is tic s ’ 
w h ich  can on ly  be d is co ve re d e  from  
the  f ilm s  the m se lves  a fte r  they  have 
been iso la ted . T ha t is, we are caugh t 
in a c irc le  w h ich  f irs t  req u ire s  tha t 
the  film s  are iso la te d , fo r  w h ich  pu r
poses a c r ite r io n  is necessary, bu t 
the  c r ite r io n  is, in tu rn , m eant to  
em erge  from  the  e m p ir ic a lly  e ta b lish - 
ed com m on c h a ra c te r is tic s  o f the  
film s« . T udo rs  so fis tis k e  påv isn ing  af 
rin gs lu tn in g e n  i e m p iriske  unde rsø 
g e lse r er dog  ikke h e lt ho ldba r. Han 
anser e m p iriske  u n de rsø g e lse r fo r  at 
væ re s tru k tu re re t e fte r  p r in c ip p e t: 
man kan fø rs t op reg ne  en abes ka
rak te ris tika , når man ved hvad en abe 
er, og d e t ved man fø rs t når man 
ke n d e r dens ka ra k te ris tika . M en h e lt 
sådan fo rh o ld e r de t s ig  ikke , se lv  om 
en lig n e n d e  o p fa tte ls e  spø ge r hos 
W e lle k  og W a rre n : »The d ilem m a of 
ge n re  h is to ry  is the  d ilem m a o f all 
h is to ry : i.e. in o rd e r to  d is c o v e r the  
schem e o f re fe re n ce  (in th is  case, 
th e  gen re ) we m ust s tudy th e  h is to 
ry; bu t we ca n n o t s tudy the  h is to ry  
w ith o u t having in m ind som e schem e 
o f se lec tio n« .

G e n re b e g re b e t i k r it is k  fo rs ta n d  er 
o p s tå e t som  en e fte rra tio n a lis e re n d e  
k a te g o rise rin g . N a tu rlig v is  har man 
ikke  fra  b e gyn de lsen  le d t e fte r  »w e
sterns« e lle r  » ka tas tro fe film « . M an 
har e fte rh å n d e n  n o te re t s ig  træ k, som 
var fæ lle s  fo r  f le re  f ilm  og så ledes 
g ra dv is  sam le t m a te ria le  t il a t skabe 
en ren t te o re tis k  »orden«, d e t k ritis ke  
genre -sys tem . M an ko n s ta te re r f. eks., 
a t d e r inden fo r  no g le  år kom m er en 
ræ kke film , som a lle  træ k k e r hå rd t 
på s p æ n d in g s e ffe k te r a f en sæ rlig  
a rt: en re la tiv t fo rs k e llig a r te t sam 
m ensat pe rso n g ru p p e  udsæ ttes fo r 
en uven te t, m onum enta l e ks is te n s 
trusse l, en ten  i fo rm  a f en n a tu rka ta 
s tro fe  e lle r en m en ne ske fo rå rsa ge t 
ø de læ g ge lse , som  ram m er i b lind e . 
M an kon s ta te re r, a t d e r ikke  kan ta 
les om »krim ina lfilm « , en ten  fo rd i de r
ikke foreligger nogen kriminalitet
(når d e t som i »E arthquake« d re je r 
s ig  om en n a tu rka ta s tro fe ) e lle r  fo rd i 
k rim in a lite te n  en ten  e r u fo rsæ tlig  ( i l
d e b ra nde n  i »The T ow e ring  In fe rno« ) 
e lle r  ab s tra k t (bo m be tru s len  i »Jug- 
ge rnau t« ). E nd e lig  m ø n te r man så ud 
try k k e t » ka tas tro fe film «  t il b e te g n e l

se fo r  sådanne film , og har h e lt un d 
g å e t tu d o r ’ske rin g s lu tn in g e r. T udo r 
m o d if ic e re r dog  også  s it synspunkt: 
»In sum, then, ge n re  te rm s seem  bes t 
im m e d ia te ly  em p lo yed  in the  analys is  
o f the  re la tio n  be tw een  g ro up s  o f 
film s , th e  c u ltu re s  in w h ich  they are 
m ade, and the  cu ltu res  in w h ich  they 
are e xh ib ite d . T ha t is, it is a te rm  
w h ich  can be use fu lly  em p lo yed  in 
re la tio n  to  a body  o f kn o w le dg e  and 
th e o ry  ab ou t the  soc ia l and psycho- 
lo g ica l c o n te x t o f film « . M en d e t gæ l
d e r e g e n tlig  de  fle s te  te rm e r og b e 
g re b e r!

GENRE-KRITERIER
Skal man næ rm e sig e ta b le r in g e n  

af en g e n re -o p d e lin g , må man fø rs t 
se på g e n re -k r ite r ie r. En gen re  e r e t 
(fransk) ord  fo r  en art, en s la gs , en 
type , en k a te g o ri, en g ru p p e  af 
(kunst)væ rker, d e r har e t e lle r  f le re  
in db y rdes  fæ lles træ k , som a d s k ille r 
dem  fra  andre  væ rker. M en d isse lig 
heds træ k kan væ re af fo rs k e llig  ka 
rakte r, og d e t e r ikke  a lle  træ k, som 
no rm a lt a cc e p te re s  som ge n re -g e - 
s ta lte n d e . M an v ille  fo rm e n tlig  ikke  
s ige , at fa rv e film  udgø r én ge n re  og 
so rt-hv id  film  en anden; h e lle r ikke , 
a t film  m ed John W ayne i ho ve d ro lle n  
nø dvend igv is  t ilh ø rte  en anden gen re  
end film  m ed B a rb ra  S tre isa nd  i ho 
v e d ro lle n , se lv  om d e r i be gg e  t i lfæ l
de  e r ta le  om træ k, d e r ke n d e te g n e r 
v isse film  i m odsæ tn ing  t il andre . D e t 
synes at væ re fo rh o ld s v is  k o n v e n ti
onsbes tem t, hv ilke  træ k d e r e r b le ve t 
b e tra g te t som g e n re -g e s ta lte n d e  og 
h v ilke  ikke.

D er e r en vis tra d itio n  fo r  a t regne 
m ed en lille  g ru pp e  »faste«, re la tiv t 
ska rp t d e fin e re d e  genre r, og e t m ere 
ub es tem t antal m ere vage g e n re 
an g ive lse r, jf. ekse m pe lv is  N ie ls  Jen 
sens o p d e lin g  i fa rce r, w este rns, k r i
m ina lfilm , k r ig s film , do ku m e n ta rfilm  
og »m oderne  film « (i »F ilm kunst« , 
1969), hvo r den s ids te , rum m e lige  
k a te g o ri k a ra k te r is tisk  nok rum m er 
s tø rs te d e le n  a f den  nyere, kun s tne 
risk am b itiø se  film ku ns t. En m ere 
sys tem atisk  g e n re -o p d e lin g  kunne 
fo rsø ge s  e fte r  te kn iske  k r ite r ie r  -  
h v o re fte r  f ilm e n e  kunne g ru p p e re s  i
real-fotograferede film, dukkefilm og
te g n e film  — e lle r  e fte r  k r ite r ie r  angå
ende film e n e s  v irk e lig h e d s re la tio n e r 
-  h v o re fte r man kunne ske lne  m ellem  
f ik tio n s film , d o ku m e n ta rfilm  og au
te n tis k e  film . M ere  e ffe k t iv t  og fo r 
m å ls tje n lig t e r d e t dog  a t ske lne  ved 
h jæ lp  a f to  sæ t k r ite r ie r, de ls  s til-
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m æ ssige k r ite r ie r, de ls  te m a tiske  k r i
te r ie r. Man kunne så på den ene  side 
ta le  om f. eks. sa tir iske , pa rod iske , 
hu m oris tiske , m e lod ra m atiske , re a li
s tiske , suspense-m æ ssige  og psyko 
lo g iske  f ilm  (hvo r fre m s tiilin g sm å d e n  
er d e t g e n re -g e s ta lte n d e  træ k), og 
på den  anden s ide  ta le  om te m a tiske  
k a te g o r ie r  som k rim in a lfilm , th r ille r , 
h o rro rfilm , k rig s film , b io g ra fis k  film , 
p e rio d e film , w e s te rn  o. s. v. (hvo r d e t 
fre m s tille d e  in d h o ld  e r ge n re -g e s ta i- 
ten de ). T il den  s ids te  g ru pp e  v ille  så 
kom m e den  næ sten u e nd e lige  ræ kke 
af te m a tis k e  u n d e r-g ru p p e r af typ e n : 
æ g te skab s film , te e n a g e rfilm , m o to r
cyke lfilm , læ d e rja kke film , g u ld g ra v e r
film , sø røve rfilm  o. s. v., hvo r g e n re 
b e te g n e lse n  b lo t e r e t p ræ d ika t d e r 
an g ive r ha nd lin gsp lan e ts  d o m in e re n 
de  fa k to r. W e lle k  og W arren  a fv ise r 
i en litte ræ r sam m enhæ ng sådanne 
g e n re -dan ne lse r, d e r »he lt e r ba se re t 
på em ne og sto f, en ren t so c io lo g is k  
k la ss ifice rin g « , m en i d e t film is k e  
gen re -sys tem  (og m åske også  i d e t 
litte ræ re ) har sådanne g ru p p e rin g e r 
a llig e ve l d e res  fu n k tio n . De indgår 
nem lig  i film b ra n ch e n s  (re sp e k tive  
bogb ranch en s) egen k la s s if ik a tio n s 
v irksom hed , d e t k o m m e rc ie lle  g e n re 
system .

TO GENRE-SYSTEMER
I denne  sam m enhæ ng skal et, h id 

t i l fo rh o ld sv is  uo bse rve re t træ k ved 
d e t film is k e  gen re -sys tem  påpeges, 
nem lig  d e t fo rh o ld , at d e r fa k tis k  er 
ta le  om to  re la tiv t le t a d s k ille lig e  g e n 
re-system er, nem lig  de ls  den  k r it is k / 
te o re tis k e  e fte rra tio n a lis e rin g s  g ru p 
pe ring  a f f ilm e n e  i fo rs k e llig e  k a te g o 
rie r, de ls  f ilm in d u s trie n s  p ra ks is -b e 
s tem te  sæ t a f k o m m e rc ie lle  p ro d u k 
tio n s -ska b e lo n e r. M ange g e n re -p ro 
b le m s till in g e r kan fø res  t ilb a g e  til 
denne  d o b b e lth e d . D e t e r ta k k e t 
væ re d e t b ra n c h e e ta b le re d e  g e n re 
system , a t g e n re -b e g re b e t i f ilm h i
s to rie n  o fte  har fre m s tå e t som et 
te m m e lig  od iø s t fæ nom en , som et 
system  af liv løse, ko m m e rc ie lt b e 
t in g e d e  skab e lone r, e fte r  hv ilke  å n d 
løse s u c c e s -p ro d u k te r sku lle  kunne 
m asse fre m stille s . Jf. eksem pe lv is  den 
schw e iz iske  s o c io lo g  P e te r B åch lin , 
d e r i sin m a rx is tiske  analyse a f »D er 
F ilm  als W are«  (1945) frem hæ ver
d e tte  træ k, d e r t id l ig t  b liv e r b e s tem 
mende for den amerikanske f ilm in d u 
s tr i:  »Das P rob lem , d ie  als E rfo lgs- 
m om ente  e rkann ten  M o tive  und 
H a n d lun gsa b lå u fe  au f m o g lic h s t v ie l- 
få lt ig e  W e ise  abzuw andeln , fand  sei-

ne Losung im sog. »F orm u la  p ic tu re« , 
d.h. de r A u fte ilu n g  in s te re o typ e  
F ilm g a ttu n g e n  (D ram as, rom ances, 
ac tio n  p ic tu res , w este rns, »shockers«, 
com e d ies  e tc.)« . D e tte  fo rh o ld , som 
B åch lin  også  o m ta le r som »die B e- 
schrånkung d e r S to ffw a h l au f be s tim - 
te  F ilm ga ttungen« , ses som e t ud tryk  
fo r  film in d u s trie n s  ønske om at gø re  
f ilm  t i l va re r, d e r kan m arkeds fø res  
på den  ko m m e rc ie lt m est fo rd e la g 
t ig e  m åde, en b e s træ be lse  som ikke 
ta g e r  hensyn til m ed ie ts  kunstneriske  
m u ligh ed e r. G e n re -sys tem e t kan så
ledes  fu n g e re  som en e ffe k t iv ite ts 
skabende fa k to r, de r skal s ik re , at 
k u ltu rp ro d u k te t kan p ro d u ce re s  in d u 
s tr ie lt  i be s tem te  kon fo rm e  v a re 
g rupper. I denne  eg en skab  har g e n 
re -sys tem e t o fte  -  m en ikke nødven
d ig v is  -  en ne ga tiv  e ffek t.

Et n y lig t og (i m ere  end én hen 
seende) skræ m m ende eksem pe l på 
d e t k o m m e rc ie lle  gen re -sys tem  er 
W illia m  G ird le rs  »G rizzly«, en film  
d e r er lave t som e t i a lle  he nse en 
d e r p in a g tig t og d ile tta n tis k  p la g ia t 
a f S teven  S p ie lb e rg s  e ffe k tiv e , suve
ræ nt rea lise red e  th r il le r  »Jaws«. H er 
kan man ia g tta g e  d e t ko m m e rc ie lle  
gen re -sys tem  i ren ku ltu r: en f ilm  få r 
s to r pu b likum s-su cces  og b liv e r fø l
g e lig  om gående  anven d t som ska b e 
lon fo r p ro d u k te r m ed lig n e n d e  »sen
sa tione r« , id e t man o p fa tte r  den  fø r
ste  film s  succes  som e t be v is  på, a t 
pub likum  ø nsker f le re  f ilm  om lig n e n 
de emner og med lignende effekter. 
S p ie lb e rg s  film  er e t s tykke  p e rfe k t 
p ro fe ss io na lism e , »G rizzly« e r d e t 
m est m ise rab le  juks, man kan tæ nke 
sig, e len d ig  fo to g ra fe r in g  og k lipn ing ,

håb løse  sku e sp ille re , u log isk  ove r al 
m åde i h a nd lin gsg ang  og fo r tæ lle 
m åde. F ilm en ha r o v e rta g e t he le  in 
tr ig e -o p læ g g e t, d e t d ra m a tu rg iske  
p r in c ip  og ho ve d id e e n  fra  »Jaws«. 
Den m en neskegnaskende  kæ m peha j 
ved bade s tra nd ene  e r b le v e t tra n s 
fo rm e re t t il en kæ m pem æ ssig  g rå 
b jørn  (som annonce rne  hæ vde r er 
6 m høj, film e n s  d ia lo g  4,5 m og f i l 
m ens b ille d e r ca. 2,5 m -  i sandhed 
en lu n e fu ld  skab n ing !) d e r æ der e t 
fo rb lø ffe n d e  s to rt antal be sø gende  i 
en na tu rpa rk . F ra »Jaws« e r også 
h e n te t uhyre ts  p ika n te  fo rk æ rlig h e d  
fo r  at flæ nse  unge, he ls t nøgne e lle r  
le tp å k læ d te  kv in de r; de  lo k a lp o lit i
ske k o n flik te r  om kring  lukn ing  e lle r 
ikke -lukn in g  af d e t hæ rgede om råde ; 
den ta p re  u d ry d d e lse sg ru p p e  med 
u fo rfæ rd e t na tu rfo rske r, og d e t fo r 

m e lle  tr ic k  med at p ræ sen te re  m on
s tre t in d ire k te  v ia  s u b je k tiv t kam era.

T yp iske  e kse m p le r på, hvo rle des  
en hel ge n re  -  af m ere e lle r  m indre 
ko m m e rc ie lt t ils n it  -  opstå r, kan man 
ia g tta g e  i fo rb in d e ls e  m ed » ka ta s tro 
fe film e n« , » p o litif ilm e n «  og » n o s ta lg i
film en« . N år man f. eks. i t i lfæ ld e t 
ka ta s tro fe film  v ia  en k r it is k  e fte rra tio 
na lise rin g  når frem  til a t he n tyde  t il 
en be s te m t g ru pp e  film , d e r  ha r v isse 
d is tin k te  fæ lles træ k, som » ka ta s tro fe - 
film « , så b u nd e r d e tte  d ire k te  i, at
filmindustrien med overlæg har sat
sig fo r  a t skabe en genre . » !f a ce r- 
ta in  film  has rece ive d  approva f, the  
indus try  hopes to  tu rn  th a t succe ss fu l 
film  in to  a ge n re  q u ic k ly  enough to

• u 1 1 1 1  r

Den som m etider skræmmende 
bjørn i »Grizzly«, e t p in lig t 

p lag ia t a f »Dødens gab«.
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m ain ta in  p u b lic  in te res t«  h e d d e r d e t 
hos S tan ley  J. S o lom on (»The Film  
Idea«, 1972) og C o lin  M c A rth u r ta le r  
(i »U nd e rw o rld  USA«, 1972) om H o l
lyw oods »b u ilt- in  im pu lse  to  rep ro - 
du ce  a su cce ss fu l fo rm u la« .

UNDERGENRER
D e t ko m m e rc ie lle  u d g a ng spun k t er 

i sådanne t ilfæ ld e  a ltid  en kasse 
succes  som har få e t u ve n te t om fang 
K a ta s tro fe film e n e  b e g yn d e r så ledes 
m ed, a t S ea tons  le t a n tikve re d e  »A ir
po rt«  (1970) f ik  b e ty d e lig  succes  og 
re su lte re d e  i d e t e g e n tlig t g e n re 
e ta b le re n d e  (m ak)væ rk, R onald Nea- 
m es »The P ose idon  A dven tu re«  
(1972), som  m ed sin skem a tisk  ka ra k 
te r is e re d e , b ro g e t sam m ensa tte  p e r
son gru ppe , kæ m pende fo r  o v e r le v e l
se un de r b iza rre  og sen sa tio n e lle  
o m s tæ n d ig h e d e r (i synkende o c e a n 
da m pe r m ed bunden i v e jre t) , å b en 
b a rt fo rm å e d e  at in te resse re  e t s to rt 
pub likum . I 1974 kom  så » A irp o rt 
1975«, »E arthquake« (d e r også  bød 
på e t nyt e ffe k ts k a b e n d e  lydsystem ), 
»The T ow e ring  In fe rno«  og den  b r i t i
ske »Juggernau t« , i 1975 »H inden - 
burg« og som en va ria n t »Jaws«, d e r 
a ltså  er ved at e ta b le re  en ny u n d e r
g ruppe . P o lit if ilm e n  (en u n d e ra fd e 
ling  af k rim in a lfilm e n ) b lev  fo re g re b e t 
a f film  som Jew isons »In the  H e a t o f 
the  N ight«  og S ie g e ls  » C o o g a n ’s 
B lu ff«  og »M ad igan«  i 60’erne, men 
fø rs t m ed S ie g e ls  »D irty  Harry« 
(1971) kom m er en så m onum enta l 
succes, a t e fte r lig n in g e rn e  sam le 
b å n d sp rod uce res . O g d e rp å  væ lte r 
d e t i en årræ kke  frem  m ed film , som 
v ise r p o liti-m a n d e n  som ensom  he lt, 
re tsb e v id s th e d e n s  s id s te  ko rs r id d e r 
m ed både  fo rb ry d e rn e  og e t svag t 
og ko rru m p e re t sam fund im od s ig : 
»The F rench C o nn e c tio n « , »The New 
C e n tu rions« , »B adge  373«, »M agnum  
Force« , »B usting« , »The S even-U ps«, 
»M cQ «, »S e rp ico« , »The S uper 
C ops« og »The F rench C o n n e c tio n  
II«. N o s ta lg i- f ilm e n e  udgø r en m ere 
p e rso n lig  genre , h v o rfo r de  kom m er
c ie lle  g e n re -u d b y g n in g e r v irk e r så 
m eg e t m ere på fa ld e n d e . »B onn ie  
and C lyde«  s tod  nok fa d d e r m ed sin 
skø nhedsd yrken de  fre m s till in g  af 30’-
e rnes e le n d ig h e d . M en den e g e n tlig e  
bø lge  b e g yn d te  m ed B o g d a n o v ic h ’ 
»The Last P ic tu re  Show«, e t p e rs o n 
lig t  o rg in a lt væ rk, som  så p la g ie re s  
i en ko m m e rc ie l fid u s  som  M u llig an s  
»S um m er o f ’42« (e fte r  en tv iv lsom  
b e s tse lle r). D e r fø lg e r andre  p e rso n 
lig e  væ rke r (som Lu ca s ’ »A m erican

G ra ffiti« )  og andre  spe ku la tio n s -g e n - 
re film  (som  P o llacks  »The W ay W e 
W ere« ). S æ rlig  typ isk  er e t p ro d u k t 
som C lay ton s  f ilm a tis e rin g  af S c o tt 
F itzge ra ld s  rom an fra  20’erne, »The 
G re a t G atsby« , som un de r enorm e 
og kos tb a re  pr- og re k la m e -fo ra n 
s ta ltn in g e r paces  frem , r id en de  (te m 
m elig  u s ikke rt som d e t sku lle  v ise 
s ig ) på både  n o s ta lg i-b ø lg e n  og den 
rom antik , som havde s lå e t så go d t 
an i »Love S tory«, men som e lle rs  
ikke  r ig tig  va r b le v e t ud m ø n te t i nye 
film  a f ligne nd e  tils n it. H e r b lev  a ltså  
he le  d e t s to re  k o m m e rc ie lle  g e n re 
m ask ine ri sat i gang fo r  a t fre m b rin g e  
en u fe jlb a r lig  succes. O g så s log  de t 
fe jl.

I d isse t ilfæ ld e  ser man også, hvo r
ledes  g e n re -sys te m e t nok s tø tte r sig 
på en ræ kke tra d it io n e lle  h o ve d -g e n 
rer, m en også t il s ta d ig h e d  ud fo rm er 
sm å un de rgen re r, d e r o fte  b lo t o p 
træ d e r som fo rb ig å e n d e  sm agsluner. 
M an kan så i g e n re -sys te m e t se et 
system  af e ta b le re d e  k lich e e r, de r 
kan kom b in e res  og va rie res  i de t 
u e n d e lig e  e fte r  ak tu e lle  behov. En 
film  som »Jaws« kan f. eks. g e n re 
m æ ssig t ru b rice re s  som  th r ille r , en 
gyse r g ræ nsende t il ho rro r-ge n re n , 
men i m odsæ tn ing  t il de  fle s te  ho r
ro r-film  ikke sam tid ig  g ræ nsende til 
k rim in a lfilm e n , e fte rso m  kæ m peha je r 
ikke  om fa tte s  af s tra ffe lo v e n  og d e 
res um ådeho ldne  fo rtæ rin g  a f m en
neske r fø lg e lig  ikke  er k rim ine l. M en 
a t p la ce re  den som en spæ nd ings- 
og h o rro r-d o m in e re t th r il le r  k a ra k te r i
se re r ikke  dens sæ rlige  ka rak te r. Den 
ud v ise r nem lig  også a ff in ite t  m ed ka
ta s tro fe film e n  og en o k k u lt gyse r som 
»E kso rc is ten« . I a lle  t ilfæ ld e n e  p ræ 
sen te res  e t m oderne, c iv ilis e re t m iljø , 
hvori en ka ta s tro fa l, irra tio n e l o n d 
skab gør sin en tré  m ed ø d e læ g gen 
de resu lta t. O ndskaben  o p træ d e r som 
e t u fo rk la r lig t fæ nom en, næ rm est som 
en guds s tra f ove r m ennesker. På 
den  bagg rund  kunne man o p s tille  
som  g e n re -b e te g n e ls e : m eta fys isk  
th r ille r . Et an de t ka ra k te ris tisk  e k 
sem pel på en an ta g e lig  m od ep ræ ge t 
g e n re -va ria n t e r hvad man kunne b e 
næ vne: se lv tæ g ts film e n . I film  som 
G e o rg e  C. S co tts  »Rage«, S ie ge ls  
»D irty  Harry«, M ich ae l W inn e rs  
»D eath W ish« , Phil K arlsons »W alk-
ing Tal I« og Jonathan Demmes 
»F igh ting  M ad« sk ild res  pe rsoner, 
der, p ro v o k e re t a f sam funde ts  u re t
fæ rd ig h e d e r og lovens nø len, ta g e r 
loven i egen hånd. F ilm ene hører 
m ere t ra d it io n e lt  t il ka te g o rie n  spæ n
d in g s -film , evt. hvad man kunne ka lde  
a c tio n -film  og k rim ina lfilm , men så le 

des at se lv tæ g ten  anskues som fo r 
ho ldsv is  a cce p ta b e l og i hve rt fa ld  
ikke  k la rt k rim ine l, h v ilke t fo rs k u b b e r 
film e n e s  ho ld n in g  fra  k rim in a lfilm e n s  
in tr ig e b e v id s th e d  hen m od m e lod ra - 
m aets patos.

D er e r en ten d e n s  t il a t b e tra g te  
ge n re rne  som ka te g o rie r, d e r kun la 
d e r sig anvende i fo rb in d e ls e  med 
n o g le  film  og isæ r tr iv ia le  film , a ltså  
såka ld te  »g en re -film « ; ligesom  d e r er 
en ten den s  til at o p fa tte  g e n re -ska 
be lo ne rn e  som nø dvend igv is  n e g a ti
ve fa k to re r i film ku ns ten , h v ilk e t fo r 
så v id t e r u rim e lig t. L itte ra tu r, m a le r
kunst og m usik har lig e  så snæ vre 
»genrer« , og man v ille  næ ppe in d 
vende  mod f. eks. Thom as M anns 
»B uddenbrooks« , B o tt ic e llis  »V enus ’ 
fødse l«  e lle r  M ozarts  g -m o ll sym fon i, 
at de  re s p e k te re r nog le  e ta b le re d e  
reg e l-sæ t in d e n fo r de resp ek tive  
kun s ta rte r. I N ie ls  Jensens om ta lte  
»F ilm kunst«  dæ kkede  b e tegn e lsen  
»m oderne film « ikke ove r film  af sam 
me genre , men, så v id t man kan fo r 
stå, film , d e r e r k v a lita tiv t hæ vet over 
en g e n re -ru b ric e rin g . B ogen bevæ 
g e r sig a n g iv e lig t fra  » g e n re k a p itle r
ne ( ...)  om fo rh o ld s v is  ve ld e fin e re d e  
og a fg ræ nse de  fo rm e r fo r  film , ( . ..)  
b o rt fra , hvad man kunne ka lde  a rts 
be te g n e lse rn e , hen im od s ig n a le m e n 
te t a f en pe riode« . T ilsva rend e  o p e 
re re r am erikane ren  S tua rt M. K am in 
sky i sin bog »A m erican  Film  G en re s : 
A p p ro a ch e s  to  a C r itic a l T heo ry  o f 
P op u la r F ilm« (1974) m ed på den ene 
s ide  »A m erican  gen re  film «  og på 
den anden s ide  »E uropean a rt film « , 
og o p fa tte r  a ltså  g e n re -b e g re b e t som 
e t be g re b  d e r eksk lu s iv t la d e r sig 
anvende inden fo r  popu læ r- og t r iv ia l
film e n . M en sam tid ig  u n d e rs tre g e r 
fo r fa tte re n , a t d e r ikke nø dvend igv is  
e r kva lite tsm æ ss ig  fo rske l m ellem  
am erikanske  g e n re -film  og eu rop æ i
ske a rt-film , » th e ir d iffe re n c e  is in 
k ind, no t qua lity« .

UDEN FOR GENRERNE
S itu a tio n e n  sku lle  så ledes  væ re 

den, at d e r f in d e s  en tr iv ia l popu læ r- 
film (ku n s t), d e r fo rm u le re r sig g e n 
nem fa s t e ta b le re d e  g e n re r og et 
re la tiv t u fo ra n d e r lig t system  a f s ik re
klicheer, derudover er der så en mere
am b itiø s  fin k u ltu re l film (ku ns t), d e r 
ikke  la d e r sig ru b ric e re  i genre r, 
men som fø lg e r s ine  egne in d iv id u 
e lle  love. På den ene s ide  har vi så 
f. eks. w es te rns , k rim in a lfilm  og m u
s ica ls  og på den anden s ide  f. eks. 
»Den røde ørken«, »Som  i e t spe jl«
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og »A m arcord«. M en spø rgsm å le t er, 
om d e t fo rh o ld e r sig så s im p e lt. For 
d e t fø rs te  er de t ils y n e la d e n d e  g e n 
re -fr i film  ikke -  som K am insky gå r 
ud fra  -  e t ikke -am erikan sk  fæ nom en, 
f. eks. v ille  d e t ikke  væ re le tte re  at 
g e n re -bes te m m e tre  am erkanske film  
som »The Last P ic tu re  Show«, »B lum e 
in Love« og »The K ing  o f M arv in  
G ardens« end de tre  næ vnte e u ro 
pæ iske film . For d e t an de t er d e t 
tv iv lso m t, om den tils yn e la d e n d e  f r it  
fa b u le re n d e  a rt-film  v irk e lig  fo rh o l
d e r s ig  i m indre  grad t il gen re -m æ s
s ige  s tru k tu re r og fø lg e lig  i m indre  
grad la d e r sig ana lysere  og fo rs tå  ud 
fra  e t te o re tis k  g e n re -b e g re b  end de 
åb en lys t g e n re -b e tin g e d e  tr iv ia lf ilm . 
E ksem pe lv is  e r en film  som John 
C a ssave te s ’ »H usbands« ikke  en 
g e n re -film  i tr iv ia l fo rs tan d , men d e t 
b e ty d e r ikke , a t den s tå r iso le re t som 
e t 1 0 0 %  o r ig in a lt fæ nom en. H is to r i
en om de tre  æ gtem æ nd (uden ko 
ner) på so ld e tu r i London er fo r ta lt  
i en sem i- e lle r  p s e u d o -im p ro v ise re t 
s til m ed a d d itiv  d ra m a tu rg isk  ko m p o 
s itio n  og p ika re sk  s truk tu r. H vo r d e n 
ne film  m ed sin a lt-ka n -ske -han d ling  
tils y n e la d e n d e  s tå r u d e n fo r g e n re 
film e n s  fa s ttø m re d e  d ra m a tu rg i, ja , 
næ sten p å b e rå b e r sig a t s tå  uden fo r 
a lle  k a te g o rie r, fo rd i den ikke er 
kunst men re g is tre re t liv -  d e r jo  
ne top  ka ra k te rise re s  ved s it p r in c i
p ie lle  a lt-ka n -ske -m o m en t, e r den i 
v irk e lig h e d e n  b lo t en rep ræ sen tan t 
fo r  den genre , de r ø nsker a t a fsp e jle  
v irk e lig h e d e n  ved at anvende en b e 
s tem t s til, æ ste tik , d ra m a tu rg i og te 
m atik. Den im p rov ise red e  s p ille s til,  
den pse ud o -a u te n tiske  t ilfæ ld ig h e d s 
ligne nd e  æ ste tik , den p e rio d iske  og 
v ilk å r lig e  d ra m a tu rg iske  s tru k tu r og 
d e t h ve rd a g sa g tig e  sto f, e r p r in c ip ie lt  
lige  så kun s tige  ge n re træ k  som mu- 
s ic a l’ens, træ k d e r også  fin d e s  i film  
som M orrisseys  »Trash«, »Flesh«, 
»H eat« , W arho ls  »C he lsea  G iris« , 
M azurskys »B lum e in Love« og Ash- 
bys »The Last D e ta il« .

D e t er k la rt, a t en film  som F o r
mans »O ne F lew  O v e r the  C u c k o o ’s 
Nest« ikke  fo rh o ld e r sig t il en e ta b le 
re t g e n re s tru k tu r på sam m e s im p le  
m åde som f. eks. S tu a rt R osenbergs 
»The D row n ing  Pool«, d e r k la rt læ g
g e r sig i fo rlæ n g e lse  a f d e te k tiv film  
som  »The M å ltese  Falcon«, »H arper« 
og »C hinatow n«. M en d e t sky ldes 
også, a t hvo r en film  som »The 
D row n ing  Pool« i se lve  p ro d u k tio n s 
s itu a tio n e n  e r skab t som udbygn ing  
a f d e t ko m m e rc ie lle  genresystem , er 
»O ne F lew  O ve r ...«  la ve t som en 
in d iv id u e l opgave , d e r ikke  er sø g t

in dp asse t i d e t p ro du k tionsm æ ss ig e  
system  (m en som nok skal b live  e f te r 
lig n e t in d e n fo r d e tte  system ). De t r i 
v ia le  g e n re r b liv e r så dem , som  de t 
o fte s t b e ta le r sig fo r  d e t ko m m e rc i
e lle  genresys tem  at ho lde  liv  i. M en 
d e t b e ty d e r ikke , a t de  in d iv id u e lt 
k ree red e  kuns tvæ rke r ikke  fo rh o ld e r 
sig t il d e t k r it is k - te o re tis k e  g e n re 
system .

VAREBETEGNELSE
D esuden kan d e t ko m m e rc ie lle  

gen re -sys tem  m ed de kon fo rm e  ska 
b e lo n e r også påv irke  den f in k u ltu 
re lle  f ilm ku ns t, d e r e lle rs  an tages  at 
væ re hæ vet ove r de t. En film  som 
»C hinatow n« kan illu s tre re  de tte . 
D enne film , som e r skab t in d e n fo r 
ram m erne a f den tra d itio n e lle , tre d i-  
ve r-a g tig e  d e te k tiv film  (å la H am m ett 
og C h a n d le r i litte ra tu re n  og H uston / 
B o g a rt i film e n ), var ne top  i k ra ft af 
resp e k te rin g e n  af ge n re k raven e  et 
m ere sam le t, k o n c e n tre re t og d is tin k t 
væ rk end P o lanskis  øvrige , m indre  
g e n re -b e v id s te  væ rke r fra  de senere  
år, film  d e r o fte  har lid t unde r m ang
len på kuns tne risk  d is c ip lin . Han har 
væ re t bedst, og b e te g n e n d e  nok væ 
re t kuns tne risk  m est o rig in a l og o v e r
bev isende , når han opgav den fr ie  
fa b u le r in g  og a rb e jd e d e  inden fo r  en 
fa s t gen res  fo rh o ld sv is  fas te  ram m er. 
Et m ere in d ire k te  eksem pe l er R obert 
A ltm an , som i sine film  kon s tan t fo r 
h o ld e r sig t il de  k o m m e rc ie lle  g e n re 
krav, dog  så ledes  at han ø jensyn lig  
har sa t sig fo r  sys tem atisk  at g e n 
nem hu lle  de tra d it io n e lle  ge n re rs  m y
to lo g ie r. Jf. Jø rgen O ld e n b u rg s  be 
m æ rkn ing om »D et lange fa rve l«  
(K osm o ram a 118): »N oge t ty d e r på, a t 
A ltm an  har t il he ns ig t a t skabe en 
film  inden fo r  hver a f de  popu læ re  
gen re r, uden a t v ille  be n y tte  sig af 
de  eg enskaber, d e r har g jo r t  dem  så 
popu læ re . F o re lø b ig  har han p ræ sen
te re t s ine o p fa tte ls e r a f henho ldsv is  
k rig s film  m ed »M .A .S .H .« , w es te rns  
m ed »M cC ab e  &  M rs M ille r«  og nu 
k rim in a lfilm  m ed »D et lange fa rve l« . 
A lle  b e te g n e r de  e t brud m ed den 
no rm a le  rom antiske , h e ro ise ren de  
ho ldn ing  til s to f og m ilieu« -  på sam 
me m åde som »Thieves L ike  Us«, en 
g a n g s te rh is to r ie  fra  30’erne, b lev  
hans g lam ourlø se  an titese  t il Penns 
»B onn ie  and C lyde«  og en ka rika tu r 
a f den  n o s ta lg iske  g a n g s te rfilm . H e r 
fu n g e re r g e n re sys te m e t som  e t sæ t 
reg le r, d e r skal ove rtræ des.

D e t am erikanske  genre -sys tem  er 
r ig t u d b yg g e t og s tæ rk t d o m in e re n 

de, m åske fo rd i am erikansk  film  så 
m å lb e v id s t og s u c c e s rig t har sa tse t 
på at in d u s tria lise re  f ilm p ro d u k tio n e n , 
så ledes  a t dens va re r kunne fin d e  
a fsæ tn ing  f le s t m u lige  s ted e r. A m e 
rikansk film  kan nok opv ise  de m est 
fo rs tem m en de  e kse m p le r på ånd løse 
p la g ia t-a g tig e  g e n re -p ro d u k te r, m en 
har sam tid ig  in d e n fo r de tra d it io n e lle  
tr iv ia le  g e n re r -  som w este rn , th r il le r  
og m usica l -  skab t nog le  af s ine  b e 
ty d e lig s te  kunstvæ rker. (I d e tte  num 
m ers le ks iko n -se k tio n  e r d e r under 
o p s la g s o rd e t »genrer«  henv isn ing  t il 
o v e rs ig te r ove r en lang ræ kke ge n re r 
i 70’ernes am erikanske  film ).

A t b ranchen og in du s trien  ha r.b rug  
fo r s it ko m m e rc ie lle  gen re -sys tem , 
d e r også e r e t s im p e lt v a re b e te g n e l
ses-system , er åb en ba rt ved de ts  
b lo tte  eks is tens. H v ilken  fu n k tio n  d e r 
lig g e r  i e t k r it is k  ge n re -sys tem  kan 
m åske synes m ere p ro b le m a tisk  a t a f
gøre. Et udsagn som f. eks. a t »»Bad 
C om pany« tilh ø re r w es te rn -g en re n«  
an g ive r im p lic it, a t d e t e r re le va n t fo r  
fo rs tå e lse n  a f film e n , a t e rke nd e  at 
den fo rh o ld e r s ig  t il den g ru p p e  film , 
d e r hen tydes  t il m ed b e te g n e lse n  
»w estern«. En ren t in te rn  analyse af 
»Bad C om pany« kan ikke  s ige  n o ge t 
om dens g e n re -tilh ø rs fo rh o ld , d. v. s. 
dens fo rh o ld  t il andre  film . D e t g e n re 
m æ ssige udsagn om film e n  an g ive r 
no ge t e k s te rn t om film e n , nem lig  at 
den  ikke kun  kan o p fa tte s  som e t 
au tono m t kunstvæ rk, d e r h e lt h v ile r 
i s ig selv, og h e lle r ikke  kun  kan o p 
fa tte s  som e t d e p e n d e n t væ rk de r 
kun kan fo rk la re s  som e t udsagn om 
v irk e lig e  fo rh o ld , men a t den  isæ r 
kan fo rs tås  ud fra  s it s læ g tska b  m ed 
andre  lig n e n d e  fæ nom ener, a ltså  m ed 
andre  film  -  og m ed nog le  m ere end 
andre . T rods  te rm in o lo g is k  fo rv irr in g  
og k rite rie -m æ ss ig  uk la rhed  har d e t 
k rit is k e  genre -sys tem  den væ se n tlige  
opgave  at fo r tæ lle  n o g e t om film e ne s  
fo rh o ld  t il h inanden.
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Debat

Om »Herfra min verden går«
Der er noget gribende heroisk over den 
stædighed, hvormed nu »Kosmorama«s 
samlede redaktion fastho lder de løgne, 
som Poul M alm kjæ r i spalterne har ud
spredt om min person, samt den unøj
agtighed i den æstetiske analyse, han 
har lagt fo r dagen i omtalen af »Herfra 
min verden går«. Men til løgnen først: 
M almkjær har hævdet, at de positive 
dagbladsanm eldelser af min film  skyl
des, at jeg skulle have sendt et brev 
rundt til bl. a. pressens anmeldere og 
bedt dem sørge fo r at skrive godt om 
filmen. Jeg gør opmærksom på, at et 
sådant brev har jeg aldrig sendt rundt, 
Kosmorama fastholder, at det har jeg. 
H erefte r må bevisbyrden unæ gteligt t i l 
komme Kosmorama. Jeg må kræve at få 
oplyst, til hvilke af dagbladenes anmel
dere jeg har sendt dette brev -  og kan 
man af gode grunde ikke oplyse det, må 
jeg bede redaktionen dementere den 
Malm kjæ r’ske løgn.

Og så til den æ stetiske analyse: Jeg 
argumenterer for, at en dokum entarfilm  
naturligvis er lige så fik tiv  som en fik 
tionsfilm , og at det altsammen er sp ille 
film . Den diskussion går redaktionen af 
gode grunde ikke ind på, men nøjes 
med at fastholde, at ifø lge film loven er 
»Herfra min verden går« en dokum entar
film . Jamen hvad så? Det har jeg aldrig 
benægtet, den er -  og film loven har i 
øvrigt aldrig ops tille t kriterier for, hvad 
en dokum entarfilm  er. Goddag mand -  
økseskaft.

A t det unægtelig står slø jt til med 
æstetiske analyse-evner på Kosmorama, 
turde Per Calums anmeldelse af min 
film  være et tungt vidnesbyrd om. Han 
hævder på den ene side, at landsby
idyllen synes at være »en Braad Thom- 
sensk illusion, et lid t sentim entalt barn
d o m s m in d e  p le je t  og  fo r k æ le t  i s ik k e r
københavnsk afstand«, mens han på den
anden s id e  h æ vd e r, at h va d  f i lm e n s  p e r 
s o n e r  fo r tæ lle r  in te t h a r m e d  id y l eller 
sentim enta lite t at gøre. Jamen, efter 
som det er mig, der har fastlagt, hvad 
film ens personer skal fortæ lle, hvor er 
så min sentim entalitet, når den ikke spo
res i film ens indhold? Der er unægtelig

tale om kritik  under bæ ltestedet, om 
alm indeligt sjuskeri af den slags, k riti
kere normalt kan tillade sig uden at 
blive anholdt for det, og om samme 
slags sjuskeri er der tale, når Per Calum 
om taler filmens »mange interviews«. Der 
er eet interview i den film , resten er 
nøje tilre tte lag te  monologer. Jeg synes 
Per Calum skulle se filmen engang til 
og så skrive om det, han ser, i stedet 
fo r om, hvad han bilder sig ind at se.

Når argumenterne imod »Herfra min 
verden går« er så dilettantiske, er det 
selvfø lgelig næ rliggende at tro, der må 
ligge noget andet bag »Kosmorama«s 
m odvilje mod filmen -  specie lt sammen
holdt med, at af samtlige anmeldelser, 
jeg kender af den film , er det kun »Kos- 
morama«-kredsens folk, der har været 
negative. Det er nærliggende at tro, at 
negativiteten ikke har så meget med 
selve filmen at gøre, som med at jeg 
tilhøre r den gruppe på 12-14 film skri
benter, der for et par år siden beslu t
tede ikke mere at skrive i b ladet i pro
test mod den nye chefredaktør. Hvad 
der giver sig ud fo r film kritik  er ikke 
nogetsom helst andet end personlig t nid 
og nag, men sådan er der jo  så meget 
i et film - og TV-m iljø, der er så sygt 
og korrum peret som det danske.

Chr. Braad Thomsen

Et svar fra Poul Malmkjær
Det ville  være let at skrive, at Chr. 
Braad selv er fuld af løgn, fo r det er 
han al den stund han hævder, at jeg 
har skrevet som han anfører. Jeg har 
ikke skrevet, at han har »sendt brev 
rundt til bl. a. pressens anmeldere og 
bedt dem sørge fo r at skrive godt om 
filmen«. Men nu skriver jeg altså ikke, 
at Chr. Braad Thomsen er fuld af løgn, 
fo r der er ingen grund til at gå ind på 
hans løgnagtige argumentationsform; 
man kunne jo  komme til at lyve. Det 
ville  jeg f. eks. gøre, hvis jeg gav mig 
til at dementere det jeg skrev i »Kos
morama 129«, s. 3. Chr. Braad Thomsen 
sendte en ’bønskrivelse’ rundt til perso
ner i kulturlivet, og det er der da ikke 
noget suspekt ved; men det mener C.
B. T. åbenbart, siden han går til disse 
yderligheder fo r at skjule det.

Jeg skal også på det høfligste t i l 
bagevise C. B. T.s påstand om person
lig t nid og nag og forsikre omverdenen 
om, at jeg intet kendskab har til det af 
ham nævnte motiv. K ritikken af pro
gramteksten til hans film  er helt saglig.
C. B. T. er selv så ofte ude i kritisk 
ærinde, at han burde indse nytten af 
saglig kritik. Hvis man afviser den med 
s e lv o p fu n d n e  ir re le v a n te  m o tiv e r , g ø r
man filmmiljøet sygt og korrumperet.

Poul Malmkjær

... og svar fra Per Calum
M uligvis er det b lo t velberegnet naivi
tet, der nu får Chr. Braad Thomsen til 
at mene, at indholdet i hans film  er iden

tisk med samme film s verbale udsagn. 
Eller har C. B. T. virkelig glemt, at en 
film  også rummer et visuelt udsagn? 
Selvfø lgelig ikke. I sine program noter til 
filmen skriver C. B. T. da også, at »det 
er kommet bag på mig, at filmen a llige 
vel er blevet så optim istisk og forhåb
ningsfuld«. Først overraskes C. B. T. af 
sin egen film , dernæst overraskes han 
af, at andre end han selv har set det 
m odsætningsforhold, der rent faktisk ek
sisterer i filmen, og endelig overraskes 
C. B. T. så over, at hvad han selv finder 
»optim istisk og forhåbningsfuld«, det 
finder jeg sentimentalt. Han er sandelig 
en overraskelsens mand.

Angående C. B. T.s påstand om, at 
der kun findes ét interview i filmen 
(hvor jeg skrev »mange interviews«), så 
er det noget sludder. Der er adskillige 
interviews i filmen, b lot er de ledende 
spørgsmål klippet bort. Hvad C. B. T. i 
øvrigt selv røber i sine programnoter. At 
disse udsagn nu er blevet til »nøje t i l
rettelagte monologer« har jeg svært ved 
at indse. C. B. T. har benyttet nøjagtig 
samme teknik, som mange dagblads
journalister, nemlig at spørge (altså in
terviewe) og derefter fjerne spørgsmåle
ne. Men kun de færreste journalis ter vil 
af den grund hævde, at deres interviews 
så er blevet til »nøje tilre tte lag te  mono
loger«. Per Calum

Om »Lenin, din gavtyv«
En universitetslæ rer med film  som spe
ciale, Peter Schepelern, har tilla d t sig 
en lille  unøjagtighed om min film  »Lenin, 
din gavtyv!« i »Kosmorama 130« (som
mer 1976). I sin opremsning om dansk 
film , »Filmkunsten i 70’ernes Danmark 
(e ller: Det er ikke til at bære)«, skriver 
Peter Schepelern, at »Lenin, din gav
tyv!« kun interesserede den russiske 
ambassade. Filmen fik to Bodil-priser, 
Film fondens kvalitetspræ mie (det hed 
det dengang) og Film fondens særlige 
personlige præmie til Dirch Passer for 
hans spil som general Ludendorff. Des
uden fik den meget fin kritik, var en af 
Mercurs største publikum ssucces’er, og 
den har været vist ved festiva ler i New 
York og Rochester (New York), i Edin- 
burgh, i Toronto og de nordiske film 
dage i Lubeck samt i Kulturhuset i Can
nes under Cannes-festivalen i maj 1976 
ved et arrangement med film  fra Musi- 
dora, Quinzaine des Realisateurs, Se- 
maine de la C ritique, Perspectives du 
Cinema Francais.

Jeg tv iv le r på, at det er noget den 
russiske ambassade har organiseret på 
egen hånd. Undskyld, at jeg først kom
mer med mit læ serbrev nu. Men først
den 14. september blev jeg færdig med
o p ta g e ls e rn e  til m in og  B e n t G rå s te n s  
sidste TV-produktion »Sofies Skole
gang«. Den handler om Christen Kold, 
friskolerne og kampen fo r det frie  ord 
og lysten til at sige sandheden.

Med venlig hilsen
Kirsten Stenbæk
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* *  ALLE PRÆSIDENTENS MÆND -  Pakula 
har lavet en sober og spændende f i l 
m atisering af W atergate -journa lis te rnes 
bog. G lim rende spil af Dustin Hoffman 
og Robert Redford. (Kos. 131).

* *  BARRY LONDON -  Pessimi sme og de
*  speration over live ts fo rtræ de lighede r og 

menneskenes dårskaber er stad ig S tan
ley K ubricks gennemgående tema. T ids- 
og og m iljøb illede  er som sæ dvanlig te g 
net med utro lig  omhu, og inden fo r sine 
egne rammer er film en fe jlfr i.  (Kos. 131).

BRØLENDE KÆMPER -  Med Jan-M i- 
chael V incent i spidsen dem onstrerer 
skrappe lastvognschauffø rer med brask 
og bram selvtæ gtens trium f. (Kos. 131).

* *  DERSU UZALA -  A k ira  Kurosawas jap.-
*  russ. co-produktion er en bred og smuk 

sk ildring af c iv ilisa tionens frem fæ rd og 
dén gamle na turfiloso fis  død. (Kos. 130).

*  DEN DOBBELTE MAND -  Franz Ernsts 
anden sp ille film  om en mand, som dra
ges mod sin døde brors krim inelle  miljø, 
er ikke uinteressant, men svækkes af 
litte ræ re præ tentioner. (Kos. 130).

DØDS RACE 2000 -  En besynderlig, 
corny science fic tio n -film . »Rollerball« 
udsat fo r vulgæ r tegneserie -stil. (Kos. 
131).
DØDENS KLØER -  Et hårrejsende d ile t
tan tisk  p lag ia t på »Dødens gab« med 
gråbjørn i stedet fo r haj. (Kos. 131).

* *  EFTER ORDRE -  En sober canadisk film  
om arresta tionerne under undtage lsestil
standen i Canada i 1970. (Kos. 130).

* *  F FOR FUP -  Orson W elles bo ltre r sig 
ve lop lag t med kunsten at lyve, kunstne
ren som løgner og løgnens væ rdi som 
kunstværk. A ltsammen engagerende og 
underholdende. (Kos. 130).

* *  FAMILY PLOT -  H itchcocks nye film  er 
en ra ffinere t og underfund ig th r ille r-k o 
medie om to  svindler-æ gtepars ak tiv ite 
ter. (Kos. 131).

*  FED MUSIK OG SEX PÅ DRENGEN -
Ken Russells fr it  fabulerende film  om 
kom ponisten Franz L iszt er v isue lt op 
findsom .

*  FREDAG OG ROBINSON CRUSOE -
P eter O 'Too le  som Robinson og Richard 
Roundtree som Fredag i ny, meget o rd
rig version hvor herre- og s lave-ro llerne 
byttes om. (Kos. 131).
FORT HUMBOLDT -  K ontant ram asjang
film  med Charles Bronson som he lt og 
Tom G ries som in fe riø r fo rtæ lle r. (Kos. 
130).

FRYGTENS HUS -  Fotografen W illiam  
Frakers 2. (og sidste ?) film  som instruk
tør er en anæmisk gyser, der roder rundt 
med id e n tite tssk ift og fo rtræ ng t seksua
lite t.

* *  GADEN UDEN NÅDE -  Scorseses gen-
*  nem brudsfilm  er ve ls tyre t og ve lsp ille t 

naturalism e, fo ru ro ligende nær de t do-
|  kum entariske; et b lik  på sjakalerne i den 

jung le, hvor C orleone-fam ilien hersker. 
(Kos. 131).

GANGSTERENS LÆRLING -  Esben H ø j
lund Carlsens mæ rkvæ rdige rodsammen 
e fte r Lars Leergaards manus kan nok 
fork lares men næppe undskyldes. (Kos. 
131).

* *  HESTER STREET -  En sympatisk, psy-
*  ko log isk ra ffinere t æ gteskabshistorie på 

baggrund af jød isk  em igran tliv  i New 
York 1899. A f Joan M ick lin  S ilver. (Kos. 
131).

HINDENBURG -  Tung ka tastro fe film  af 
Robert W ise om antinazistisk kom plot 
bag lu ftsk ib e t »Hindenburg«s brand i 
1937. (Kos. 130).

*  HJERTER ER TRUMF -  V e lfrise re t dansk 
problem film , men Lars Brydesen undgår 
ikke de t problem atiske i sin sk ild ring af 
iden tite tskrise r. (Kos. 130).

* *  HOLLYWOOD COWBOY -  Iderig, be
væ gelig og charmerende rip -o ff på Hol- 
lyw ood-nosta lg ien og eventyre t om den 
naive unge mand, der se jre r på sin idea
lisme. Je ff B ridges dæ kker fo r tr in lig t 
tite lro lle n , og Howard Z ie ff har iscene
sat med øje fo r både fo r- og nutiden. 
(Kos. 131).

* *  EN HÅNDFULD KÆRLIGHED -  V ilg o t 
S jomans klassekam p-skildring anno 1907 
er engagerende og e ffek tiv t underhol
dende, også som tidsb ille de . A n ita  Ek- 
strom frem ragende. (Kos. 130).

*  I SANSERNES VOLD -  Nagisa Oshimas 
tilløbsstykke  fra  årets Cannes-festiva l er 
en monoman sk ild ring  af seksuel besæ t
te lse. T il trods fo r sine po rnografiske e le 
menter er film en fo runderlig  sober.

KASSEN STEMMER -  Ebbe Langbergs 
instruktion fø je r in te t til B a lling &  Bahs’ 
e laborerede in trige om storsvind lere i 
lilleby. Intrigen træ tte r. (Kos. 131).

*  KILLER ELITE -  Sam Peckinpahs sene
ste film  er elegant koreogra fe re t vold 
uden engagement i mennesker og h i
storie. (Kos. 130).

*  MANDEN SOM KOM NED PÅ JORDEN
-  N ico las Roegs m enneskelig t tomme, 
men b illedm æ ssig t fascinerende science 
fic tion -film . (Kos. 130).

*  EN MAND GÅR AMOK -  Jonathan Dem- 
mes selvtæ gts-evangelium  er kontant og 
e ffek tiv t instruere t og et bedre manu
sk rip t væ rdigt.

EN MAND SØGER HÆVN -  Philippe 
N o ire t og Romy Schneiders spil er det 
bedste ved Enricos spændende men 
ubehagelige hæ vn-melodrama fra  Anden 
Verdenskrig . (Kos. 131).

*  MANDEN DER HOLDT OP MED AT 
RYGE -  S to rt set underholdende svensk 
farce af Tage Danielsson; insp ire re t af 
Dantes Inferno, men lys tig t piskende nu
tid ige  fæ nomener. P ræ gtig t spil af Go- 
sta Ekman. (Kos. 131).

* *  NEXT STOP GREENWICH VILLAGE
*  (HER LEVES LIVET) -  Paul Mazurskys 

erindring om Greenw ich V illage  i 50’erne 
er en poetisk, bevægende og underhol
dende kom edie om den unges opbrud 
fra  fam ilien. De ellers så fortæ rskede 
»sjove år« anskues orig ina lt, og Lenny 
Baker i hovedro llen er et spændende 
ta lent. (Kos. 131).

*  OKINAWA -  STILLEHAVSKRIGENS 
HELVEDE -  Okam otos e ffek tfu lde  ep i
ske film  om det store japanske nederlag 
på øen Okinawa i sommeren 1945. (Kos. 
130).

OS IMELLEM -  S tellan O lssons deba t
film  om indiv id kontra samfund er en 
håbløs tyggen drøv på tressernes væ rste 
m odern ism e-klicheer.

*  ROMANTISKE ENGLÆNDERINDE, DEN
-  Loseys film  om en g ift kvindes affæ re 
er stedvis interessant, men som helhed 
m islykket. (Kos. 130).

*  SHERIFFEN OG PEBERMØEN -  John 
W ayne og Katharine Hepburn i en per
sonality-dyrkende, men også charm eren
de fo rtsæ tte lse  af h isto rien om den en
ø jede sherif. S tuart M illa r har instrueret. 
(Kos. 130).

*  SKYGGEBLOMSTER -  Velm ent og ve l
lavet skuesp ilfilm atisering  af Paul New- 
man med in te llig en t præ station af Joanne 
W oodward. (Kos. 130).

* *  SKÆV EFTERMIDDAG, EN -  Lumets
*  bedste film  siden »Gruppen«, er en in

tens trag ikom edie om et m is lykket g id 
sel-bankkup med en form idabel præ sta
tion af Al Pacino. (Kos. 131).

*  SLAMBERTEN FRA NASHVILLE -  A f
slappet og le t nosta lg isk John A vildsen- 
film  om Nashville  i halvtredserne. (Kos. 
130).

* *  SLIP FANGERNE LØS, DET ER FORÅR!
-  V e llykke t og ve lsp ille t Tage Danie ls- 
son-farce om forbryde lse, s tra f og reso
c ia lisering. (Kos. 130).

SPØGELSESTOGET -  Bent C hris ten
sens nye lystsp il er fu ldstæ nd ig  id é fo r
ladt og kedsom m eligt, trods D irch Pas
ser. (Kos. 131).

*  STRØMEREN OG LUKSUSPIGEN -  Ro
bert A ld rich  form år ikke at kom binere 
en bizar kæ rlighedshis torie  med en be
retning om en po litim ands moral. (Kos.
130) .

* *  TAXI DRIVER -  Martin Scorseses Can-
*  nes-prisvinder er en besæ ttende »stor

byen som jung le«-sk ild ring , m æ ttet med 
atm osfæ re og s tim u le ret af R obert De 
N iros intense og m esterlige spil i hoved
ro llen. (Kos. 131).

*  TEGNET -  H e lt usandsynlig, men meget 
kontant og ret underholdende gyser om 
Satans genkomst. R ichard Donner har 
instruere t G regory Peck og Lee Remick 
godt, og G ilbe rt Taylors kam eraarbejde 
er præ gtig t.

* TRE SMARTE SMUGLERE PÅ »LUCKY 
LADY« -  Hæsblæsende, ganske under
holdende, men s til-us ikke r S tanley Do
nen-film , der lide r lid t under Liza M in- 
ne llis  nyvundne rang som superstjerne. 
(Kos. 130).

*  TRIBUNEHELTEN -  John Osbornes 
skuespil overført til C a liforn ien i 40’erne 
med Jack Lemmon og Ray B o lge r i ve l
sp illende gruppe, men uden det iscene- 
sæ tter-»løft« (a f Donald W rye), der kun
ne bringe det ud over ordflom m ens mo
notoni. (Kos. 131).

*  TRIO INFERNAL -  En dekadent ra ffine 
ret, men også lid t langtrukken gyser, 
hvor M iche l P icco li og Romy Scheider 
står fo r perfekt udført syremord. (Kos.
131) .

* *  VINDEN OG LØVEN -  Endnu en dyna
misk og tekn isk f lo t  ram asjang-film  af 
John M ilius. Måske ikke he lt så perspek
tivrig , som den selv antyder, men drøn
underholdende. (Kos. 129).

*  ØJE FOR ØJE -  C lin t Eastwoods fem te 
sp ille film  som instruktør er meget kon
ventionel og meget lang, men den under
ho lder e ffek tiv t, selv om hvert eneste 
b illede  og hver eneste handling er fo ru d 
s ige lig . (Kos. 131).
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