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ÅRETS BEDSTE FILM
Sammenslutningen af Danske Filmkritikere, der består af 50 af 
landets avis- og tidsskriftkritikere, har for 16. gang holdt af
stemning om årets 10 bedste biografpremierer i det forgangne år 
og årets tre bedste premierer i TV-biografen.

Resultatet blev følgende, idet filmene er opført i kvalitetsor
den:

1) DEN ENFOLDIGE MORDER, svensk, instr.
Hans Alfredson

2) ATLANTIC CITY, canadisk-ffansk, instr. Louis Malle
3) E.T., amerikansk, instr. Steven Spielberg
4) REDS, amerikansk, instr. Warren Beatty
5) RAGTIME, amerikansk, instr. Milos Forman
6) HØJ PULS, amerikansk, instr. Lawrence Kasdan
7) YOL, tyrkisk, instr. Yilmaz Giiney
8) HISTORIEN OM MARTIN GUERRE, fransk, instr. 

Daniel Vigne
9) DEN UMULIGE DRØM, svensk, instr. Jan Troell

10) SAVNET, amerikansk, instr. Costa-Gavras

De tre bedste premierer i TV-biografen i 1982:
1) STROSZEK, vesttysk, instr. Werner Herzog
2) HJERTETS RENHED, polsk, instr. Krzysztof Zanussi
3) ROLLEN, indisk, instr. Shyam Benegal

Af årets godt 300 biografpremierer blev 56 nomineret. Det er to 
mere end året før, og den store spredning modvirkes i nogen 
grad af, at de fleste af disse 56 film kun modtog én eller to 
nomineringer. Til gengæld var der usædvanligt mange nomine
ringer til de 10 film, der havnede på den endelige liste.

Sidste års Top 10-liste var usædvanlig ved to ting: dels blev 
den toppet af en dansk film (Nils Malmros’ »Kundskabens 
træ«), dels havde den kun én amerikansk film med blandt de 10 
bedste, trods den amerikanske overvægt i filmudbuddet.

I år er vi vendt tilbage til mere ’normale’ forhold. Der er ingen 
dansk film på listen, da ingen af årets kun syv danske film 
levede op til kritikernes forhåbninger. Der er derimod hele fem 
amerikanske film på listen (to af dem dog instrueret af euro
pæere), og det er kun formelle forhold, der gør den særdeles 
amerikanske »Atlantic City« til en fransk-canadisk film og 
ikke til en amerikansk (selv om også den er instrueret af en 
europæer).

SPALTESPILD
Hvorfor dog spilde 2l/2 spalte på en anmeldelse, der stort set 
ikke er andet end et handlingsreferat?

Jeg mener naturligvis Niels Jensens behandling af Roland 
Flaminis bog »Scarlett, Rhett and a cast of Thousands.«

Indrømmet: I en anmeldelse er det ofte nødvendigt for for
ståelsen at komme med et kort handlingsreferat, men Niels 
Jensen diverterer os med næsten alle de rygter og fakta bogen 
omhandler. Lad os få solide anmeldelser (= ris og ros), foreta
get af de, der kan sådan noget -  gerne i stil med anmeldelsen 
af »Film i 70’erne«, den var glimrende.

I øvrigt synes jeg, det er noget pjat at omtale en bog 6 år 
efter, den er udkommet -  men det er i det hele taget KOSMO- 
RAMA’s store svaghed: En snigende uaktualitet, der er i 
tiltagende efterhånden som bladet udkommer med færre og 
færre numre pr. år. Det gælder både film, bøger og filmmusik. 
Det sidste ignorerer I stort set helt. Har I overhovedet haft 
nogle større artikler om musikkens væsen og funktion i film?

Jeg går ud fra det er for dyrt at komme på gaden 1 gang om 
måneden? Trist.

Ellen Jæger Hansen.

AKTUALITET OG 
KVALITET
At læse anmeldelser er et temperamentsspørgsmål. At skrive 
anmeldelser er også et temperamentsspørgsmål. Heldigvis er 
der flere måder at skrive på -  og heldigvis er der flere måder 
at læse på. Og så ikke mere om den konkrete anmeldelse, der 
er anledning til ovenstående indlæg.

Derimod lidt om det principielle i læserbrevet, nemlig at 
Kosmorama overhovedet bringer en anmeldelse af en bog, der 
er seks år gammel.

Det primære for Kosmorama er ikke at være først med 
anmeldelser. Det overlader vi gerne til aviserne. Til gengæld 
vil vi helst være bedst. Det stræber vi efter, og af og til lykkes 
det vist også. Med andre ord, at en bog er seks år gammel er 
ikke noget argument for ikke at skrive om den i Kosmorama. 
Og at beskylde bladet for at være præget af snigende uaktua
litet er kun rigtigt, hvis det er hastig forbrugerorientering 
(Kosmorama mener ikke at aktualitet automatisk er lig med 
kvalitet), man ønsker, og så er man alligevel bedre tjent med 
aviser. De er i hvert fald aktuelle.

Nogle af dem bringer endda gode anmeldelser.

RETTELSE
Et par meningsforstyrrende trykfejl havde indsneget sig i 
sidste nummers anmeldelse af Jan Troells film »Ingenjor An- 
drées luftfård«.

På side 185, tredie spalte, linie 43 skal der stå: halvmislyk
kede kommercialiteter som...Og på side 186, første spalte, 
linie 14 skal der stå: For Troell, der tidligere har fået betro
e t ...Og mens vi er ved det, er der faktisk også en lille fejl i 
credits-oversigtens gengivelse af originaltitlen på side 187.
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FANNY OG 
ALEXANDER

Verden er en scene, og scenen spejler verden. Grænser
ne mellem digt og virkelighed, mellem det indre og det 
ydre er altid flydende, et drømmespil sådan som 

Strindberg så det:

DIGTEREN: Jeg synes, at jeg har oplevet dette før...
DATTEREN: Jeg også.
DIGTEREN: Måske har jeg drømt det.
DATTEREN: Eller digtet det måske?
DIGTEREN: Eller digtet det.
DATTEREN: Da ved du, hvad digt er.
DIGTEREN: Da ved jeg, hvad drøm er.
DATTEREN: Jeg synes vi har stået et andet sted og sagt disse ord før.
DIGTEREN: Så kan du snart regne ud, hvad virkelighed er. 
DATTEREN: Eller drøm.
DIGTEREN: Eller digt.

Og sådan begynder det. Ved dukketeatrets proscenium. Ei 
blot til lyst. Tæppet går og kameraet glider nærmere mod 
kulissen og figurerne og ansigtet bag det hele, Alexanders

OGALLE 
DE ANDRE I 
BERGMANS 
UNIVERS
NIELS JENSEN
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forfinede drengehoved med de sorte, årvågne øjne. Så over
skrider kameraet rampen og går ind på scenerummet, lige
som Alexander nu selv rejser sig for at gå ind i sit hjems stuer, 
hvor han snart finder sin yndlingsplads under det store bord i 
dagligstuen ... akkurat ligesom Ingmar Bergman også gjorde 
det, når han besøgte sin bedstemor i Uppsala. Og der sidder 
han så og iagttager de voksnes lyst og nød ligesom drengen i 
filmen »Tystnaden«. Han, Ingmar/Alexander (Bertil Guve) 
ser ind i det Ekdahlske dukkehjem, der er et patricierhus 
ligesom Ingmar Bergmans barndomsmiljø var det, hvad en
ten han opholdt sig hos bedstemoderen eller hjemme i Stock
holm på Ostermalms Valhallavågen, hvor han kom til verden 
den 14. juli 1918. Hjemmet var et stort gult træhus med hvid
malede verandaer og mansardtag. Under det lå Ingmar og så 
på det sitrende birkeløvs skyggespil over barnekammerets 
gardiner. I den modsatte del af huset, nede i kælderen var det 
store køkken med skabe og brede voksdugsborde. Her regere
de tjenestefolkene synftigt og med barsk venlighed, som vi 
har set det i »Smultronstållet« og »Ansiktet«. Endelig, mel
lem kælder og kvist, stuerne. Klunkerummene med portierer, 
tæpper, tunge møbler, forsirede ure og det store klaver, som 
ikke kun var til pynt. Der blev spillet på det, thi den musiske 
side af tilværelsen plejedes og trivedes i dette hjem, så:

»... et præstebarns første eventyr behøver ikke altid være bib
lens. Vi blev på ingen måde plagede med religionen hjemme. 
Der læstes bordbøn og om sommeren holdt mor morgenandagt. 
Den eneste form for følelsesmæssig tvang, som eksisterede, var 
at vi skulle gå i kirke, når far prædikede. Det var slemt nok.

Mit barndomshjem var fyldt med alle mulige historier. Vi 
havde en barnepige som var fuld af eventyr. Mor elskede at 
fortælle eventyr, og mormor også. Brødrene Grimm, H. C. An
dersen, Asbjørnsen og Moe. Og så naturligvis Elsa Beskow«.

Som han sidder der under bordet, har Alexander da også 
gode forhåbninger til resten af dagen. Han ønsker sig 
endnu et instrument for fantasien at spille på. En Later- 

na Magica -  og det er juleaften. Træer pyntet, gaverne under 
det og bordet dækket. Nu kommer gæsterne. Hele den store 
familie samles om enkefru Helena Ekdahl (Gunn Wållgren), 
der inden festlighederne tager fat får et fornemt smykke af 
sine gode ven, tidligere elsker og nu støtte i livet, den jødiske 
antikvitetshandler Isak Jacobi (Erland Josephson). Disse to 
udgør filmens ræsonnerende par, mens sønnen Gustav Adolf 
Ekdahl (Jarl Kulle) og hans kone Alma (Mona Malm) er det 
komiske. En anden søn Carl (Borje Ahlstedt) er gift med en 
tysk kvinde Lydia (Christina Schollin). Selv om de med al 
ønskelig tydelighed danner familiens tragiske par, falder de i 
den version af historien, der præsenteres i biograferne, ud af 
sammenhængen og får måske først dramatisk berettigelse i 
den endelige TV-version. Men selve metoden med operette
klicheernes repræsentative par har Bergman med held an
vendt før, ligesom han også tidligere -  i »En Lektion i Kårlek« 
og »Sommarnattens Leende« -  har holdt den frivole og satiri
ske tone, som præger første del af »Fanny og Alexander«. De 
tre film har det til fælles, at de ser med venlig indforståethed 
på den borgerlige verden med dens fornøjelige og plagsomme 
ceremonier. Som nu julen i det Ekdahlske hjem. Hurlumhej og 
frådseri og så meget for meget af det gode, at det er ved at tage 
livet af Fru Ekdahls tredie søn, teaterdirektøren og skuespil
leren Oscar Ekdahl, Alexanders og Fannys far (Allan Edwall). 
Han må sætte sig på trappen og tørre den kolde sved af panden 
til ængstelse for de, der ved, at døden allerede længe har gået 
ved hans side. Oscar er elskelig og sårbar men næppe, hvilket 
også gælder andre af hans slags i Bergmans film: cirkusdirek- 
tør Albert Johansson i »Gycklarnas Aften« og taskenspilleren

Albert Emanuel Vogler i »Ansiktet«, nogen betydelig aktør. 
Kun én ting er Oscar god til, eller rettere for god til. Han er for 
god til verden og har mere og mere besvær med at forstå den. 
Han er derfor træt, træt til døden, og en dag under prøverne på 
Hamlet, hvor han spiller genfærdet, segner han om og biir 
båret hjem gennem de snedækte gader og lagt på sin seng, 
mens familien samles i stuerne. Som skuespilleren Spegel 
sagde det i »Ansiktet«, da han døde drukdøden: »Nu er jeg 
endelig blevet overbevisende«, således siger nu Oscar med 
tanke på sin rolle som Hamiets fars ånd: »Nu kan jeg virkelig 
spille genfærd«. Han ler derved. En resigneret og fjern latter. 
Og så biir børnene kaldt ind.

Bergman husker det. Måske ikke dødsværelset selv, 
men døden var bestandig nærværende i præstegården. 
De stille folk med deres lavmælte talen om sorgens 

arrangement. Den nordiske død. Den nordiske begravelse. 
Værdige faner og hvide ansigter under sorte hatte. Edvard 
Munch, Pår Lagerkvist, Hjalmar Bergman har beskrevet det. 
Og Bergman selv i »Smultronstållet«. Processionens gravite
tiske fremadskriden til klokkernes himlen. Ved vejs ende. Her 
var der ganske vist tale om en promotion, men promotionen 
var set som en begravelse. Og her i »Fanny og Alexander« er 
så ritualet igen i alt dets manende gru. Dog, drengen trodser 
den kirkelige omklamring. Pis og Lort mumler han til den 
gevaldige patos. Alexander er en skjult oprører. Men alligevel 
skræmt. Ligesom drengen Anders i Lagerkvists »Gæst hos 
Virkeligheden« ikke vil hen til sin døde bedstemor i kisten, 
således stritter Alexander imod ved faderens dødsleje. Han vil 
ind under sit bord. Men alt er forgæves. Hvor paralyseret han 
end er, er konfrontationen uomgængelig. Døden er kommet 
ind i hans liv.

Kort efter Oscar Ekdahls død gifter hans enke Emilie 
(Ewa Froling) sig med byens bisp Edvard Vergerus 
(Jan Malmsjo), som hun stifter nærmere bekendtskab 

med ved begravelsen. Emilie er usikker på sig selv og på 
hendes og børnenes fremtid. Hun savner en støtte i livet. En 
der kan forklare hende alting. Som andre piger i overgangssi
tuationer hos Bergman -  Britt-Marie i »Djåvulens Oga« og 
Alma i »Persona« -  mener hun, at det vil forlene hende med en 
vældig tryghed. Og det kan biskoppen, forklare alting. Han er 
en af disse formynderfigurer Ingmar Bergman altid har haft 
et godt øje til, og nu understreger alene navnet, at også vi bør 
have det.

Vergerus. Det hed også medicinalråden i »Ansiktet« og 
arkitekten i »Passion«. Det var ham, der gerne så hele livet og 
alle menneskelige følelser og reaktioner katalogiserede, og 
som selv arbejdede derpå ved indsamling af et vældigt foto
grafisk materiale. For dem alle tre gælder det, at de er sande 
intellektuelle i Bergmansk forstand, hvilket vil sige, at de er 
mennesker der har et intenst besvær med deres følelser! Men 
Bispen har andre aner end lægen og arkitekten, som han deler 
navn med. Portrættet af ham kan tænkes at være inspireret af 
instruktørens erindringer om sin far, ligesom hele den puri
tanske tone af synd, straf og forsagelse, der præger »Fanny 
och Alexander«s midterste del, givet er en udspaltning af en 
ganske anden side af barndomshjemmet på Valhallavågen 
end den borgerlige frodigheds.

Men endnu et slægtskab for Bispen må opregnes og tilmed 
det mest belastende. Han er af Den Ondes æt, hvilket trods alt 
ingen har villet påstå om hverken »Ansiktet«s medicinalråd 
eller instruktørens hof-pastorlige fader. I Bergmans forestil
lingsverden er det imidlertid noget man kan være. Der er flere 
fortilfælde. Allerede i skuespillet >Rakel och Biografvaktmå- 
staren«, der opførtes på Malmø Stadsteater i 1945, lyder en
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Biskoppen revser Alexander — 
Jan Malmsjo og Bertil Guve i en scene 

fra »Fanny og Alexander«

replik: »Den værste skræk er den, som har med ondskaben at 
gøre«. Noget også den prostituerede Birgitta-Carolina i »Fån- 
gelse« og de to unge, ekspeditricen Bertha og studenten Jan- 
Erik i »Hets« må sande. Historien om dem fortæller, hvorle
des den dæmoniske matematiklærer Caligula, alene ved den 
angst han vækker, kommer til at tage livet af pigen og dermed 
al livets mening fra hendes ven. Og Caligula, mente -  og 
mener -  Bergman, findes og er alle vegne. »Han skaber had, 
råddenskab, ødelæggelse, blandt mennesker. Han er fremmed 
for alt fællesskab, savner kontaktmuligheder og naturlig 
medfølelse«. Men denne verdens Caligulaer lider også, som vi 
ser Bispen gøre det. Det gør ondt at være ond, thi ondskaben 
kommer af selvforagt og selvhad. Malerinden Jenny Sjuberg i 
skuespillet »Dagen slutar tidigt« (Gøteborg Stadsteater, 
1947), der har været gift med en djævel af en mand, ved -  som 
også Emilie kommer til det -  noget om den forpinte ondskab, 
og derfor får også begge kvinder en slags omsonst medfølelse 
med den. Omsonst fordi ondskaben i sidste ende er selvfortæ- 
rende. Når magten, prestigen og autoriteten, som skal dække 
for utilstrækkelighedsfølelserne, bryder sammen, brænder 
den onde op. I »Fanny och Alexander« biir det Bispens skæb
ne. »Vi skal være taknemmelige for at vi får lov at leve i 
strenghed og renhed«, siger han til den fabulerende dreng, og 
de to er prædestinerede antagonister. Hans Velærværdighed 
Bisp Vergerus står nemlig for det ydmygelsens princip, Berg
man ser som den måske mest konstante foreteelse i tilværel
sen, og som ungdommen og kunstneren altid er de første ofre 
for og eneste modvægt imod.

»En af de følelser jeg  husker tydeligst fra min barndom er 
netop ydmygelsen, det at blive fornedret, at bliver overf uset i 
ord eller handling eller situationer.
Er det ikke sådan, at børn bestandigt og kolossalt oplever 
ydmygelsen i deres forhold til voksne og i forholdet til hveran
dre? Jeg har således en følelse af, at børn bruger en masse tid 
på at fornedre hinanden. Hele vor opvækst er jo  en fornedrelse 
og var det i endnu højere grad i min barndom. Et af de sår jeg  
har haft det vanskeligt med i mit voksne liv, det er angsten for 
at blive ydmyget, følelsen af at være blevet ydmyget «.

Og igen i filmene. Det er instruktørens mest vedholden
de tema. I ungdomsfilmene ydmyger forældrene deres 
børn, lærerne deres elever, myndighederne menig

mand og især de unge: »Hets«, »Kris«, »Det regnar på vor 
Kårlek«, »Skepp til Indialand«, »Hamnstad«, »Fångelse«, 
»Sommarlek«, »Sommaren med Monika«. Og i ægteskabshi
storierne holder parrene sig ikke tilbage: »Torst«, »Kvinnors 
våntan«, »Gycklarnas Afton«, »En Lektion i Kårlek«, »Kvin- 
nodrom«, »Sommarnattens Leende«, »Smultronstållet«, 
»Nattvardsgåsterna«. I den sidste udfoldes fænomenet ikke i 
selve historien men er dens forudsætning. Andre ægteskabs
historier, hvor det er bestemmende er: »Skammen«, »Passion« 
og »Scener ur ett Åktenskap«. Endelig er der kunstnerfilme
ne. Her ydmyger samfundet -  dvs. borgerskab og embeds
stand -  kunstens udøvere. Igen »Gycklarnas Afton« og desu
den »Ansiktet«, »Vargtimmen« og »For att inte tala om alla 
dessa Kvinnor«, hvor kritikeren optræder som borgerskabets 
kunstneriske alibi. Og nu altså »Fanny och Alexander« med 
den artistisk begavede dreng, der bringer Bispen ud af fat
ning, fordi han med sin barnlige fantasi repræsenterer det,
denne foragter mest af alt: Det uforklarlige!



Mens Alexander i hele første del af filmen optræder 
som kigger, en iagttager af begivenhederne, selv i 
begivenhedernes periferi, biir han i anden del offer 

for dem, mens Fanny, som knap nok figurerer i første del, nu 
overtager kigger-rollen. Om hun så ser lige så meget som 
drengen er ikke helt klart. Til gengæld er det tydeligt, at han 
ser mere end man umiddelbart kan få øje på. Han kan det 
faderen snakkede om, da han holdt tale til sit personale ved 
teatrets juleafslutning. Han kan spejle verden omkring sig og 
fremstille den, så vi tydeligere kan se den og bedre forstå den. 
Da Bispen aner hans evner i så henseende, tager han drengen 
til sig og forklarer ham, at »fantasien er en gave fra Gud. Den 
forvaltes af de store kunstnere«. Han har hermed forsøgt at 
inddrage også det musiske under sin verdensorden.

Forskellen mellem »Fanny och Alexander«s første og sidste 
del er forskellen mellem komedie og Grand Guignol. Den er 
også forskellen mellem det detaljerede og det postulerede, det 
realistiske og det fantastiske, det kontinuerlige og det lapida- 
riske. Anden del virker mere beklippet end første. Noget der 
måske skyldes de økonomisk betingede kompromisser in
struktøren har måttet indgå for at imødekomme såvel TV’s 
krav om en serie som biografernes krav om en film? Fjern
synsudgaven vil til sin tid vise hvordan og hvorledes.

Når det alligevel lykkes at holde sammen på den brogede 
historie, har det sin forklaring i den metode Bergman har 
benyttet, og som han tidligere har demonstreret i bl.a. »An- 
siktet« og forskellige sceneopsætninger. Ikke mindst fortolk
ningen af Strindbergs »Spøgelsesonaten« på Dramaten i 1973 
har interesse i denne sammenhæng. Der er lighedspunkter 
helt ned til bestemte rekvisitter og i anvendelsen af lys og 
farve. Men vigtigst er naturligvis, at begge historier er lagt 
an efter samme grundprincip. Der er ikke tale om en naturali
stisk demonstration af årsag og virkning, men om et musi
kalsk spil af lange forløb og hastige skift. Bergmans egen 
beskrivelse af metoden bag »Spøgelsesonaten« er samtidig en 
ypperlig karakteristik af »Fanny och Alexander«:

Husk, at det ikke er psykologiserende teater, vi spiller, men 
noget, der ligger højere oppe. Rytmen i dramaet er uhyre vigtig. 
Her findes ingen mellemled som hos Ihsen, der er meget lettere 
at spille. Her drejer man på en femøre.
I det øjeblik de (personerne) optræder i det sociale mønster er de 
groteske, men det afgørende er jo  i løbet a f nul komma fem at 
oscillere dem mellem det groteske og det dybt menneskelige. 
Pointen i det her er, at de i en masse sammenhænge optræder 
aldeles grotesk.Samfundet og de selv har pålagt dem at spille 
de roller. Hvis du går til en roman, der ligger vældig nær i tid, 
Sorte Faner, så har vi præcis det samme, kastet mellem noget 
dybt menneskeligt, fortvivlet, sanseløst og vildt grotesk. Jeg 
har ikke oplevet det som om vi gør dem til karrikaturer men 
sådan, at vi hele tiden kombinerer det menneskelige aspekt 
med det groteske.

Der er imidlertid andre lighedspunkter mellem »Spøgelse
sonaten« og »Fanny och Alexander« end de formelle og princi
pielle. Også historierne har lighedspunkter. I begge berettes 
om en ung helt, der både optræder som observatør og indgri
ber, og som er i stand til at se, hvad andre ikke ser. Såvel 
skuespil som film har en prinsesse behersket af en djævelsk 
magt-satan og fanget i et dystert hus. Bispeborgen i »Fanny 
och Alexander« ligger ved den buldrende fos, hvor dyreben 
blegner i solen og den sorte kat smyger sig gennem lemmen i 
porten inden natten falder på, og lynene flammer op over de 
dystre mure. Ikke sært at Emilie snart bitterligt fortryder sit 
ægteskab og vil væk. En dag søger hun trøst hos sin tidligere 
svigermor Helena, der sidder i sit store, svale Carl Larssonske
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sommerhus og ordner fotoalbums. Et liv i gulnede billeder, 
som får den gamle dame til at gøre sig nogle tanker om den 
tilværelse, hun har levet, der bringer det endelige, tematiske 
slægtskab mellem Spøgelsessonaten og filmen i stand. Hos 
Strindberg hedder det:

Og jeg, der troede, at her var Paradiset, da jeg  så Dem gå ind ad 
porten for første gang.. .Den søndag morgen stod jeg og så her 
ind -  jeg  så en oberst, som ikke var nogen oberst -  jeg havde en 
ædel velgører, der var en bandit og måtte hænge sig -  jeg så en 
mumie, der ikke var nogen mumie, og en jomfru...Men hvor 
findes virginiteten? Hvor findes skønhed? I naturen og i mit 
sind, når det er klædt i søndagsdragt. Hvor findes ære og tro? I 
eventyrerne og i børns forestillinger! Hvor findes de, der holder, 
hvad de lover?.. .1 min fantasi!

Det er skuespillets unge student, der her spekulerer 
over livets dobbelthed. Over modsætningen mellem at 
være og at synes. I stykket er de skæbner, som glider 

ind mellem hverandre og passerer revy i løbet af forestillin
gen, allesammen variationer over det spaltningens tema, som 
er svælget mellem den, vi foregiver at være, og den, vi virkelig 
er. Et spørgsmål også Fru Helena funderer over mens hun 
breder billederne ud foran sig og vender bøgernes blade. »Man 
er gammel og man er barn. Og i blandt forstår man ikke, hvor 
mellemtiden er blevet af«, ræsonnerer hun. Altsammen har 
det været som et spil, et drømmespil af vekslende roller. Den 
ene opløser den anden. Det gælder blot om ikke at unddrage 
sig dem, når kravet om dem stilles. Først når sorgen melder 
sig, den virkelige sorg, som den gør det for Fru Helena, da 
sønnen Oscar dør, biir det svært. »Sorgen slog virkeligheden 
itu -  og den er aldrig helet igen«. »Men«, tilføjer hun, »det er 
jeg heller ikke ked af. Det er bedre sådan«. Det er bedre at leve 
med en knust virkelighed end med en falsk. Og det gør man, 
hvis rollens beskyttende lag forhærder og biir til et uigen
nemtrængeligt panser, der ender med at spærre det menne
ske, der bærer det, ude fra livet.

Således er det gået Bispen, der taler om, at rollen har 
brændt sig fast i hans kød. En replik der har ekko helt 
tilbage til Bergmans gennembrudsværk fra ungdoms

årene »Sommarlek« (1950), hvor danserinden Marie sidder en 
aften efter prøverne og taler med balletmesteren, der er klædt 
ud som troldmanden Coppelia. Han er i ondt lune og fortæller 
hende, at hun kun har ca. otte år tilbage på scenen. Marie 
værger for sig ved at svare, at han til gengæld kommer til at 
slæbe rundt på sit klovnekostume for tid og evighed. Men det 
skulle hun aldrig have sagt, for så får hun at vide, at hun 
heller ikke selv er bedre faren. »Tror du ikke jeg forstår, 
Marie? Du tør ikke afsminke dig, og du tør ikke være sminket. 
Du tør ikke gå og du tør ikke blive«. Og hun må give ham ret. 
>*Mit kostume«, siger hun, »er som fastbrændt«. Når Marie 
alligevel befries for det, er det fordi kostumets panser trods alt 
ikke slutter fuldstændigt. Livet selv trænger igennem det, så 
hun tvinges til at hæve sine fortrængninger og vedgå sit livs 
brudte mønster. Erindringer, som ikke længere lader sig for
trænge og en ny kærlighed bliver stærkere end muren om
kring hende. Det er Tornerose, der vækkes til live på ny med
styrke til med årene at blive vis som gamle fru Ekdahl. Et
menneske i hvem erfaringer, drifter, egenskaber og færdighe
der er så meget i balance, at det kan bære bevidstheden om, at 
den forestilling vi nærer om altings sammenhæng og mening, 
og som vi bekræfter med vore ceremonier og ritualer, netop er 
— en forestilling. Fru Ekdahl siger det selv: »Vi spiller vore 
roller. Nogle gør det sjusket. Andre med omhu. Jeg hører til de 
sidste.«

For Helena Ekdahl får problematikken ikke lov til at ud
vikle sig til den identitetskrise, vi kender fra mere nutidige 
kvindeskikkelser i Bergmans verden, Alma i »Persona« først 
og fremmest. En orgiastisk oplevelse har fået den beherskede 
sygeplejerske til at tvivle på sit forhold til en kæreste og først 
og fremmest på sig selv. Hvem er hun egentlig? »Der er ikke 
noget der hænger sammen, når man først er begyndt at tænke 
over det......Kan man være to fuldstændig forskellige menne
sker på samme tid, lige ved siden af hinanden? Og hvordan 
går det så med alt det, man har pålagt sig selv?«

Alma har en forstudie i præstedatteren Britt-Marie fra 
»Djåvulens Oga«, begge for øvrigt spillet af Bibi Andersson. 
Britt-Marie får en dag besøg af ingen ringere end selveste Don 
Juan, og hun drages med sød beængstelse imod ham. Han 
skræmmer hende ved at røve hendes ro, og hun spørger med 
bange anelser, hvem han er? Svar får hun ikke men så siger 
hun selv: »Et ved jeg. De kan give mig et dødeligt sår. Det 
mærkelige er bare, at jeg inderst inde længes efter det sår«.

Britt-Marie længes efter hengivelsen, ekstasen, forførelsen 
og befrielsen. Intet liv uden oplevelse. Og Don Juan er natur
ligvis den store fortryller. Han er kunstneren der forvandler 
livet og løfter det fra det trivielle plan op på det tragiske og 
fantastiske. Denne verdens Vergeruser vil altid være på vagt 
overfor dette, som Bispen er på vagt overfor huset Ekdahl med 
dets forbindelser til musernes rige. Som det magtmenneske 
han er, frygter han kunstneren, der kan røre sjælene og udløse 
uberegnelige energier.

Til slut biir det klart for den Ekdahlske familie, at Fan
ny og Alexander og deres mor Emilie må befries fra den 
dæmoniske bispegård, hvis de ikke skal gå til grunde. 

Og det biir de. A f gamle Isak, der bringer børnene frelst til sit 
raritetskabinet af en antikvitetsforretning. Det kalvinske 
præstefængsels modsætning. Et fantasiens væksthus, hvor 
sælsomme masker skinner i halvmørket og sager og ting 
fylder rum og dunkle trapper. Her er mumier og røgelseslam
per og tapeter med glødende arabesker og skjulte døre ind til 
hemmelige rum, som ikke huser en meningsløshedens edder- 
koppegud ligesom i »Såsom i en Spegel« men derimod en stor 
dukke, der nok forestiller den almægtige, men som afmægtigt 
styrter om, så snart der ikke er nogen der trækker i dens 
snoreværk. Og i det al lerinderste værelse bag alle rekvisitter 
og alt tingel-tangel møder Alexander så et sælsomt androgynt 
og skizofrent væsen, der vender sit gennemsigtige ansigt og 
brændende blik imod ham, så de to biir til ét. Alexander har 
fundet sin engel. Mellem dem og i dem -  i spændingen mellem 
intellekt og sanselighed forløses et ekstremt kraftfelt med 
forvandlende magt. Symbolsk er dette tve-væsen det dionysi
ske princip. Det grænseoverskridende og søndrende. Det kaos 
hvoraf en stjerne fødes. Den hermafroditisk-skizofrene engel 
er et udtryk for, at den gamle hierakiske orden må sprænges -  
alt det Bispen repræsenterer -  for at alting kan forvandles og 
blive til levende liv. Endelig er det på folkekomediens og 
eventyrets plan, det plan der først og fremmest er filmens, 
Bispen selv, der må brænde til aske, ond som han er, for at alle 
gode kræfter kan stige som Fugl Fønix af asken og en ny dag. 
gry.

Alexander er helten i historien. Ikke for ingen ting bærer
han sit navn. Sejren er hans. Og den er næsten total. Men også
kun næsten. Gået under og brændt til aske, så vil Bispen dog 
alligevel altid plage drengen og blive ved med det ind i de 
voksne år. Det bliver slemt for nattesøvnen. Men til gengæld 
godt for kunsten. Den lader sig som bekendt kun tjene af de, 
der har bevaret deres dæmoner.
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Den første film Ingmar Bergman havde forbindelse med 
var »Hets«, som A lf Sjoberg iscenesatte efter hans 
manuskript i 1944. Den foregår i to verdener. Den ene 

er lukket og hierakisk. Her hersker autoriteterne og her ak
kumulerer fortrængningerne. I den anden, som har nøjsom
mere vilkår, bor kærligheden og drømmen. Hovedpersonen er 
en musikalsk ung mand, der trodser livets ondskab og går 
befriet ind i morgendagen. Så der er intet nyt i »Fanny och 
Alexander«. Deres historie har været hos Ingmar Bergman 
hele tiden. Overalt i sin produktion har han konfronteret 
stilstand med vækst, orden med frodighed, beherskelse med 
hengivelse, fasthed med fantasi, livsangst med livsudfoldelse. 
Og altid har tilliden til det sidste været stærkere end frygten 
for det første. »Fanny och Alexander« er de vante motiver i 
generøs præsentation. Penslen er bred og der er smæk for 
skillingen i denne film, hvor alt kan ske og alt er muligt. Tid 
og rum eksisterer ikke. A f et spinkelt virkelighedsgrundlag 
har fantasien spundet videre og vævet et nyt mønster: en 
blanding af miner, oplevelser, frie påfund, urimeligheder og 
improvisationer.
Litteratur:
Fritiof Billquist: Ingmar Bergmann 
Bjorkman, Manns, Sima: Bergman om Bergman 
Egil Tjomqvist: Bergman och Strindberg

Øverst Jarl Kulle og Mona Malm i ægtesengen. Herunder Jarl Kulle omgivet af Ewa Froling og Harriet Andersson
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I en vis forstand kan man finde spor af politiske holdninger 
i de allerfleste film, al den stund virkeligheden -  som 
filmene forholder sig til -  blandt andet er et produkt af 

nogle politiske omstændigheder. Men derudover er der en 
forholdsvis begrænset gruppe, der kan betegnes som 'politi
ske film’, med traditioner langt tilbage i filmhistorien.

Nogle af filmene handler direkte om politikerne og deres 
arbejde -  sådan som man især kender det fra amerikanske 
film som Frank Capras Mr Smith goes To Washington« 
(1939), Robert Rossens > A11 The King’s Men « (1949), John 
Fords »The Last Hurrah« (1958), Otto Premingers »Advise 
and Consent« (1959), Franklin Schaffners »The Best Man« 
(1964) og Michael Ritchies »The Candidate« (1972). Men i de 
fleste tilfælde drejer det sig om film, der tolker og kommente
rer de store og opsigtsvækkende politiske begivenheder.

Filmene er for heterogen en samling til at udgøre en genre, 
oftest er det politiske indhold netop kombineret med etablere
de genrer som komedie, thriller, kriminalfilm, krigsfilm, 
spion- eller agentfilm og præget af velkendte stereotype ele
menter, både hvad angår dramaturgi og tematik. Selv om der 
er nogle af filmene -  blandt andre visse af1920’rnes sovjetiske 
revolutionsfilm -  der er seriøse og kunstnerisk komplekse 
værker, har størstedelen af filmene karakter af triviale pro
dukter, øjensynlig helt bevidst baseret på det princip at bruge 
de fortrolige stereotyper og populære genrer til at gøre det 
politiske, ideologiske og måske ligefrem propagandistiske 
indhold så tilgængeligt og umærkeligt som muligt.

Med de ideologiske omvæltninger i 20’rnes og 30’rnes Euro
pa blev det mere og mere almindeligt at pakke politiske bud
skaber og doktriner ind i den populære underholdningsfilms 
gevandter. Man ser det i totalitære stater som Mussolinis 
Italien, Stalins USSR og Hitlers Tyskland. Men mest succes- 
fuldt i amerikansk film: Ernst Lubitsch’ mesterlige »Ninotch- 
ka« fra 1939 kombinerer virtuost politisk satire over kommu
nismen med den erotiske komedie, som ellers er instruktø
rens speciale. Med Charles Chaplins »The Great Dictator« 
(1940) og Lubitsch’ »To Be Or Not To Be« (1942) fortsætter den 
politiske komedie.

Også thrilleren og spionfilmen får stærkere politisk præg, 
som man ser det i Alfred Hitchcocks »The Lady Vanishes« 
(1938) og -  yderligere forstærket af krigsudbruddet -  Hitch
cocks »Foreign Correspondent« og Carol Reeds »Night Train 
to Munich« (begge fra 1940), Fritz Langs »Hangmen Also Die« 
(1943) og John Farrows »The Hitler Gang« (1944).

Det er først og fremmest i USA, at underholdningsfilmen, 
den hollywood’ske genre-film, efterhånden kommer til at fun
gere som det dominerende medium for populariseringen af de 
til enhver tid herskende politiske synspunkter, især i forbin
delse med internationale konflikter af ideologisk karakter1. 
Det er film, der mere eller mindre bevidst præsenterer mel
lemproportionalen af menigmands politiske forestillinger.

Under Krigen havde de allieredes samarbejde med 
Sovjetunionen resulteret i, at Hollywood hastigt sad
lede om. Den hånlige satire fra »Ninotchka« og King 

Vidors »Comrade X« (1940) blev afløst af film som Lewis 
Milestones »The North Star« (1943), Michael Curtiz’ »Mission 
to Moscow« (1942), Gregory Ratoffs »Song of Russia« (1944) og 
Jacques Tourneurs »Days of Glory« (1944), hvor det russiske 
folk og dets kamp mod den tyske fascisme blev heroiseret.

Night Crossing. De østtyske vagter 
har effektueret deres såkaldte ’Schiessbefehl’ 
og fået nedlagt en ung mand, 
der prøvede at forcere dødszonen
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Men med den kolde krig blev situationen igen ændret. En 
amerikansk filmhistoriker har optalt 104 amerikanske kold- 
krigsfilm i perioden 1948-62, film der med mere eller mindre 
åbenbar anti-kommunistisk holdning fremstiller skismaet 
mellem øst og vest2.

William Wellmans - The Iron Curtain« fra 1948 var den 
første, og den efterfulgtes af en lang række film, der var 
skåret over samme læst, som regel en lettere fantastisk histo
rie om hvorledes en kommunistisk magt ved hjælp af agenter 
og forrædere søger at infiltrere vestlige demokratier.

Titlerne er talende: »Walk a Crooked Mile« (Gordon Doug- 
las 1948), »The Red Danube« (George Sidney 1949), »The Red 
Menace« (R. G. Springsteen 1949), »The Conspirator« (Victor 
Saville 1950), »I Was A Communist For The FBI« (Douglas 
1951), » Red Snow« (Guy Madison 1952), »Never Let Me Go« 
(Delmer Daves 1953), »Operation Manhunt« (Jack Alexander 
1954), »The Iron Petticoat« (Ralph Thomas 1956), »The Giri In 
The Kremlin« (Russell Birdwell 1957), »The Fearmakers« 
(Tourneur 1958).

Hertil kommer film, der på en symbolsk, men forholdsvis 
gennemskuelig måde behandler politiske emner, film som 
John Halas & Joy Batchelors engelske tegnefilm »Animal 
Farm« (1955), baseret på Orwells politiske fabel om et sam
fund hvor -all animals are equal but some animals are more 
equal than others«, og Don Siegels science fiction-eventyr, 
»Invasion of the Body Snatchers«, hvis historie om menneske
lignende, men følelseskolde robotter, som sniger sig ind i 
Amerika udefra, ved filmens fremkomst i 1956 blev forstået 
som en allegori over kommunistisk infiltration.

Mange af filmene behandlede aktuelle koldkrigs-sensatio- 
ner: George Seatons »The Big Lift« (1950) om Berlin-bloka- 
den og luftbroen 1948-49; Elia Kazans » Man On A Tightrope«
(1953) om flugt fra Tjekkoslovakiet efter det kommunistiske 
kup i 1948; Robert Goldens »Guilty of Treason« (1950) om 
kommunistisk forfølgelse af russiske kristne; David Butlers 
»Jump Into Hell« (1955) om det franske nederlag ved Dien 
Bien Phu i den indokinesiske krig 1954; Terence Youngs »Ac
tion of the Tiger« (1957) om bådflygtninge fra det kommuni
stiske Albanien; Harmon Jones’ »The Beast of Budapest« 
(1958) om det ungarske oprør i 1956; Lee Wilders »Spy In the 
Sky« (1958) om den russiske Sputnik. Dertil kom film om det 
kommunistiske Kina, der var en realitet efter 1950 -  Fred T. 
Sears’ »Target Hong Kong« (1953), Samuel Fullers »Hell and 
High Water« (1954), Steve Fishers »The Shanghai Story«
(1954) , Wellmans »»Biood Alley« (1955) — og om Koreakrigen, 
som i tre år, 1950-53, demonstrerede, hvad en åben konflikt 
mellem øst- og vest-interesser ville betyde -  Fullers »The 
Steel Helmet« (1950), Joseph H. Lewis’ »Retreat, Hell!« 
(1952), Mark Robsons »The Bridges at Toko-Ri« (1954), Mer- 
vyn LeRoys »Toward the Unknown« (1956), Karl Maldens 
»Time Limit« (1957) og John Frankenheimers virtuose fanta
si om en hjernevasket politisk morder, »The Manchurian Can- 
didate« (1962).

Berlin -  byen der med sin politiske geografi så at sige er en 
model på øst/vest-konflikten -  var den perfekte kulisse for 
koldkrigsfilm, oftest thrillers som Nunnally Johnsons »Night 
People < (1954) og Andre De Toths »Man On A String« (1960) 
eller komedier som Billy Wilders sarkastiske »One Two 
Three« (1961).

I august 1961 blev Muren rejst, men allerede året efter var
Robert Siodmak klar med »Escape From East Berlin«, hvor 
Don Murray gravede en tunnel under DDRs berømteste byg
ningsværk og undslap til Vesten. To britiske film, Martin 
Ritts »The Spy Who Came In From The Cold« (1965) og Guy 
Hamiltons »Funeral in Berlin« (1966) udnyttede effektfuldt 
den delte by i en dramatisk og indviklet intrige.

Den cubanske missilkrise i oktober 1962 behandles 
mere eller mindre frit i Richard Fleischers »Che!« 
(1969), hvis hovedemne ellers er mordet på den bolivi

anske guerilla-leder Che Guevara i 1967, i Hitchcocks »To- 
paz« (1969) og i TV-filmen »The Missiles of October«, instrue
ret af Anthony Page 1974.

Mordet på præsident Kennedy i 1963 og den høje dødelighed 
blandt vidnerne er frit parafraseret i Alan Pakulas thriller 
»The Parallax View« (1974), men er mærkelig nok aldrig 
blevet direkte behandlet3. Watergate-affæren i 1973-74 skild
res i Pakulas »All The President’s Men« (1976), baseret på 
Woodward & Bernsteins scoop, og i TV-serien »Washington: 
Behind Closed Doors« (1977) af Gary Nelson, samt spøger bag 
Francis Coppolas »The Conversation« (1974).

De uflatterende afsløringer af CIAs og Pentagons hemmeli
ge involvering i forskellige delikate sager afspejles i Sydney 
Pollacks »Three Days of The Condor» (1975) og Costa-Gavras’ 
»Missing« (1982). Den internationale-terrorisme er emne for 
Premingers »Rosebud« (1974) og Frankenheimers »Black 
Sunday« (1977). Terroristaktionen i Miinchen 1972 og den 
succesrige befrielse af gidslerne i Entebbe 1976 har dannet 
grundlag for henholdsvis William A. Grahams »21 Hour at 
Munich« (1976) og såvel Irvin Kershners »Raid on Entebbe« 
som Marvin Chomskys »Victory at Entebbe« (begge 1976), 
som så yderligere fulgtes op med den israelske »Operation 
Thunderbolt«, instrueret af Menahem Golan i 1977.

Blandt tidens typiske koldkrigs-produkter uden tilknyt
ning til bestemte politiske begivenheder var også James 
Bond-filmen »From Russia With Love« (Young 1963), hvor 
agent 007 kæmper mod en sovjetisk anti-spionage organisa
tion; Norman Jewisons »The Russians Are Corning, The Rus- 
sians Are Corning« (1965), der fik en farce ud af russer-fryg
ten; John Sturges’ »Ice Station Zebra« (1968), hvor øst/vest- 
konflikten udspilles i hemmelighed på en metereologisk base 
ved Nordpolen; og endelig Hitchcocks »Torn Curtain« (1966), 
der var modellen på en koldkrigs-thriller med alle de typiske 
elementer: amerikansk finesse og psykologisk overlegenhed 
versus fjendens brutalitet; forræderi der i virkeligheden er 
patriotisme; den farlige mission ind bag Rendens linier (dvs. 
Jerntæppet) for at stjæle hemmeligheder, som østblokken 
ikke fortjener at eje; den nervepirrende flugt tilbage til frihe
den. Alt sammen var det udnyttet med mesterskab i en histo
rie om Paul Newman som videnskabsmanden, der fingerer en 
afhopning i DDR for at lokke forskningsresultater ud af en 
østtysk kapacitet.

Med détente-initiativerne i begyndelsen af 1970’erne, 
såsom den første SALT-aftale i 1972 og Helsinki- 
traktaten i 1975, var der tilsyneladende ikke længe

re ideologisk baggrund for desiderede koldkrigsfilm. Men op
rustningen fortsatte, og Helsinki-aftalerne, der rummede øst
blokkens hidtil mest eksplicite anerkendelse af menneskeret
tighederne, herunder friheden til at rejse, friheden til at ud
veksle informationer, viste sig, som ventet, at være uden an
dre praktiske konsekvenser end en endnu mere hårdhændet 
forfølgelse af de grupper og enkeltpersoner, der tillod sig at 
kritisere forholdene netop med henvisning til Helsinki-trak- 
taten.

Men var koldkrigsfilmene således så aktuelle som nogen
sinde, sætter afspændings-politikken dog trods alt et vist 
præg på filmene. Siegels » Telefon« (1977), der drejer sig om 
hypnotiserede politiske agenter, plantet af KGB rundt om
kring i USA, slutter med, at den russiske helt og den ameri
kanske heltinde sammen tager afstand fra begge parter i den 
ideologiske kamp. Ligeledes markerer Ronald Neames tåbeli
ge katastrofefilm »Meteor« (1979), at samarbejde mellem stor-

12



magterne er den eneste løsning af de verdenstruende proble
mer. Og i Premingers Graham Greene-adaption, »The Human 
Factor« (1979), som besynderligt nok endnu ikke har nået vore 
breddegrader, betones det, at rent menneskelige, mindre end 
ideologiske og patriotiske faktorer bestemmer vores 'politi
ske’ handlinger.

Ellers fortsætter filmenes kolde krig i underholdningsfilm 
som Robert Ellis Millers tårevædede »The Giri From Petrov- 
ka« (1974) om den umulige kærlighed mellem en amerikansk 
journalist og en russisk balletpige i Moskva; Lou Lombardos 
»Russian Roulette« (1975) om en russisk agents forsøg på at 
skabe international krise gennem et attentat på Kosygin 
under et besøg i Canada; Lindsay Shonteffs engelske »Spy 
Story« (1976) om komplicerede forviklinger i et afhopnings
drama; Charles Jarrotts »Condorman«(1981), en komedie om 
en agents udsmugling af en russisk pige, samt David Greenes 
TV-film »World War III« (1982), der relaterer til tidens mest 
monumentale politiske problem, frygten for klodens udslet
telse i en atomkrig mellem stormagterne, sådan som det alle
rede i forskellige stemningslejer er blevet fremmanet i film 
som Stanley Kramers »On The Beach« (1959), hvor katastro
fen er sket, og Stanley Kubricks »Dr Strangelove«, Sidney 
Lumets »Fail Safe« (begge 1963), James B. Harris’ »The Bed- 
ford Incident« (1965) og Robert Aldrichs »Twilight’s Last 
Gleaming« (1977), hvor det demonstreres hvor tynd og sårbar 
den tråd af fornuft er, som vores verden hænger i.

Idet sidste års tid har vi i danske biografer kunnet se fire 
karakteristiske eksempler på de ideologisk lastede un
derholdningsfilm. Delbert Manns engelsk-amerikanske 

»Night Crossing« (1982, Vi skal over i nat), Charles Jarrotts 
canadiske »The Amateur < (1982, Mord for åben skærm), Paul 
Almonds canadiske »Final Assignment« (1981, Menneskejagt 
i Moskva) og Clint Eastwoods amerikanske »Firefox« (1982) 
udspiller sig henholdvis i DDR, Tjekkoslovakiet og Sovjetuni
onen, rangerer fra det semi-autentiske over det delvis plausi
ble til det helt fantastiske, og udnytter thriller-genren til at 
formidle en tidstypisk koldkrigs-tolkning af de politiske kon
flikter mellem øst og vest.

Baggrunden for »Night Crossing« er det, som i DDRs 
strafferetlige termer kaldes ’Republikflucht’ eller 
’Terrorismus’.

Som bekendt er det ikke tilladt borgere i DDR og de andre 
socialistiske lande frit at rejse til Vesten, selv om de har 
gyldigt pas. For en DDR-borger, der er under pensionsalderen, 
gives visum kun i sjældne tilfælde. Mulighederne for at forla
de landet indskrænker sig derfor i de fleste tilfælde til enten 
at flygte eller at blive frikøbt. Indtil 1979 har Vesttyskland 
frikøbt ca. 15.000 DDR-borgere, som regel fængslede for flugt
forsøg eller andre politiske forbrydelser, for et samlet beløb på 
ca. 1000 millioner DM. I tiden 1949-61, altså fra republikkens 
oprettelse til Muren, flygtede 2.7 millioner mennesker fra
Ninotchka. Greta Garbo som stalinistisk kommissær er arriveret i 
det syndige Paris for at holde øje med kammeraterne Ivanoff, 
Buljanoff og Kopalski, som ikke har kunnet holde stand over for 
kapitalismens fristelser. Lubitsch’ film fra 1939 var blandt de 
tidligste amerikanske underholdningsfilm med et eksplicit politisk 
indhold

The Iron Curtain. William Wellmans film fra 1948 var den første af 
koldkrigsfilmene. Den fortalte om russisk spionage mod atombom
beforskningen i krigens sidste år. Dana Andrews spiller en russisk 
officer, udstationeret i Canada, hvor han mod sin vilje bliver presset 
til at spionere

The Spy Who Came In From The Cold. Martin Ritts filmatisering fra
1965 af John le Carrés agent-roman demonstrerede effektfuldt den 
nye politiske desillusion: Man kunne ikke stole på nogen af 
parterne! Her ses Richard Burton på vej over berlinermuren, mens 
Claire Bioom ligger skudt ved dens fod
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DDR, dvs. gennemsnitligt 210.000 årligt. Muren og den stær
ke befæstning af vestgrænsen var et forholdsvis effektivt 
modtræk mod denne udvandring, der truede med helt at un
derminere det østtyske arbejdsmarked. Den 1400 km lange 
grænse er nu beskyttet med metalgitre, pigtråd, minefelter, 
automatiske skydeanlæg, hunde-løbegange, vagttårne, bun
kers, elektriske varslingsanlæg i et 500 meter bredt åbent 
bælte, der ligger op til det flere kilometer brede ’Grenzgebiet’ 
med begrænset adgang, alt sammen bevogtet og kontrolleret 
af 50.000 mand og 300.000 hunde.

Alligevel er der årligt ca. 600 personer, der slipper illegalt 
over grænsen, oftest skjult i biler, med falske papirer eller 
direkte gennem minefelterne. Et stort antal bliver grebet i 
forsøget. Flugtforsøg straffes med mindst to års fængsel, un
der skærpede omstændigheder såsom vestlig hjælp i op til otte 
år.

Et forhold, som særlig har vakt Vestens forargelse og foragt, 
er den såkaldte ’Schiessbefehl’, dvs. myndighedernes stående 
ordre til grænsevagterne om at skyde borgere, der bevæger 
sig ud i den forbudte zone. Ifølge DDR-kilder har vagterne i 
tiden 1961-78 skudt 173 af deres landsmænd på denne måde4.

Night Crossing, der er produceret af Disney-koncer- 
nen, er baseret på en autentisk hændelse, der vakte 
stor opsigt i vestlige medier i 1979. Natten til den 

15. september lykkedes det familierne Stelzyk og Wetzel fra 
den lille by Possneck i det sydligste DDR at krydse grænsen 
til BRD i en hjemmelavet luftballon.

Filmen begynder med en summarisk fremstilling af den 
DDR-hverdag, som de to familier på tilsammen otte medlem
mer har fået nok af: De dårlige fødevareforsyninger (torvet 
byder på én appelsin), den dårlige løn (3,50 Mark i timen); 
dårlige professionelle udfoldelsesmuligheder (Strelzyk er me
kaniker, men må arbejde som stik-i-rend-dreng); skolen er 
politiseret (børnene tvinges til deltagelse i politiske aktio
ner); familien er delt (fru Wetzels plejemor ligger syg i Vesten, 
men besøgstilladelse kan ikke opnås); flugt-politikken (flere 
advarende og oprørende eksempler på, hvordan DDR-myndig- 
hederne behandler borgere, der vil forlade landet).

På denne baggrund placeres så en blanding af en Disney’sk 
familiefilm og en spændingsfilm -  en kombination, der uund
gåeligt giver mindelser om Robert Wises The Sound of Mu- 
sic«, der også handler om hvordan en hel familie flygter fra en 
totalitær stat. Filmen er klassisk og effektivt opbygget med 
en ekspositionsdel, hvor problemet fremlægges; derpå forbe
redelser til aktionen, et mislykket forsøg, tvivl, forberedelser 
til et nyt forsøg, angst, trusler, obstruktion, og så - i en hæs
blæsende finale -  succes.

Det er karakteristisk, at filmen foretrækker denne traditio
nelle og stereotype struktur, selv om den ikke stemmer over
ens med den autentiske historie (sådan som denne kendes fra 
Petschulls bog5). I filmen er der f.eks. indlagt nervepirrende 
parallel-handlinger, således at politiet netop den selvsamme 
aften når så vidt i deres eftersøgninger, at de kun kommer få 
øjeblikke for sent til at forpurre det hele. I virkeligheden var 
politiet nok i gang med en efterforskning på basis af nogle 
effekter fra den første, mislykkede ballonfart. Men der er 
intet der tyder på, at det var så sporet af familierne. Spæn
dingseffekten ved last minute rescne-strukturen er imidlertid
så veletableret og effektfuldt et element i underholdningsfil
men, at det, næsten som en selvfølge, indlægges. Det benyttes 
da også i alle de fire film — ligesom det overhovedet findes i 
flertallet af politiske thrillers.

Logisk nok har østlandene søgt at svare igen på de vestlige 
afhopper-historier6 med film, der understreger det egoistiske 
og illoyale i at forlade landet eller helt bagatelliserer proble

met. I den østtyske »Die Flucht« (Roland Gråf 1977) fremstår 
de vestlige flugthjælpere som de egentlige skurke. De er fri
stende djævle, der lokker ubefæstede DDR-borgere i fordærv 
ved at appellere til den materielle egoisme. Filmen negligerer 
selvfølgelig helt de flere millioner flygtninge før Muren og 
fortrænger også fuldstændig ’Schiessbefehl’-politikken. Da 
flugtkandidaten, en dygtig men politisk naiv læge, til slut 
omkommer, skyldes det således ikke østtyske grænsevagter, 
men gangsteragtige vesttyske flugthjælpere.

En ideologisk forgænger er Jån Kadår & Elmar Klos’ tjek
kiske »Unos« (dvs. Bortførelse) fra 1952: Her får ClA provoka
torisk et tjekkisk indenrigsfly dirigeret til Miinchen, hvor det 
dog -  til amerikanernes store fortrydelse -  viser sig, at ingen 
af passagererne vil hoppe af, med undtagelse af en jazz-musi- 
ker7.

»Night Crossing« fordømmer utvetydigt den socialistiske 
verden inklusive det statslige hykleri, der består i at tale om 
demokrati og fred og frihed samtidig med at utilfredse borge
re skydes ved grænserne. Men i den sammenhæng noterer 
man sig dog, at Delbert Mann optog sin foregående film, »All 
Quiet On The Western Front« (1980), i en socialistisk stat, der 
fører samme politik mod sine borgere, nemlig Tjekkoslovaki
et, hvor de nødvendige locations kunne fremskaffes billigt. 
Penge, politik og moral er størrelser, som begge parter i den 
ideologiske konflikt foretrækker at holde skarpt adskilt.

Handlingen i »The Amateur« er følgende: En gruppe 
internationale terrorister besætter det amerikanske 
konsulat i Miinchen og henretter i TV-reporteres på- 

syn et af deres gidsler, den unge amerikanske journalist Sara, 
for at markere, at deres krav skal tages alvorligt. Deres øn
sker bliver da også efterkommet, og terroristerne flygter til 
Tjekkoslovakiet, hvor de får asyl.

Saras ven, computer-eksperten Charles Heller, der arbejder 
for CIA, overtaler sine overordnede til at træne ham som 
agent og sende ham på et hævntogt ind i CSSR.

I virkeligheden er organisationen dog ikke spor interesse
ret i dette, for det er faktisk CIA, der står bag terroristaktio
nen og dermed drabet på Sara. Mordet på en amerikansk, 
jødisk pige skal nemlig bruges til at rense en vigtig dobbelt
agent i Tjekkoslovakiet for mistanke. Da Heller imidlertid 
med computer-snilde har fremskaffet hemmelige og kompro
mitterende oplysninger om CIA og skjult dem, tør organisa
tionen ikke standse ham, og det lykkes Heller at få ram på 
terroristerne og den tjekkiske efterretningsmand, som altså i 
virkeligheden er CIA-agent.

Filmen er canadisk (men blev herhjemme distribueret 
som amerikansk) og instrueret af englænderen Char
les Jarrott, der tidligere har stået for en række bemær

kelsesværdigt talentløst instruerede film -  blandt andre 
■ Anne of the Thousand Days«, »Lost Horizon« og den nævnte 
»Condorman«. »The Amateur« er blandt hans bedste film.

Filmen præsenterer det normale trøstesløse billede af dag
liglivet bag jerntæppet og fremhæver den permanente frygt 
hos de få samfundskritiske borgere, repræsenteret af den 
unge kviride (Marthe Keller), som er Hellers kontaktperson i 
Praha.

Det ideologisk mest bemærkelsesværdige ved filmen er den 
generelle desillusion, den udtrykker. Øst-samfundet er selv
sagt på forhånd fordømt på grund af åbenlys undertrykkelse 
og relationer til den internationale terrorisme. Men til slut 
står faktisk Vesten i et endnu mere tvivlsomt lys. Budskabet 
er, at den ene part er lige så røget som den anden er speget.

Genre-mæssigt kan denne ideologiske desillusion føres til
bage til John le Carrés eminente spionroman »The Spy Who
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Night Crossing. De to desperate østtyske familier er parat The Amateur. Christopher Plummer som den tjekkiske
til at begynde deres ideologiske luftfærd fra øst til vest i efterretningsmand, der i virkeligheden er CIA-agent
hjemmelavet varmlufts-ballon

Final Assignment. Genevieve Bujold som journalistpigen 
får hjælp af en gammel ven (Burgess Meredith), da hun 

prøver at smugle den lille pige samt diverse tophemmelig
heder ud af Sovjet

Came In From The Cold« (1963) og dens filmatisering fra 
1965. Her bliver agenten Leamas hovedaktør -  eller snarere 
marionet -  i en kompliceret intrige, som han tror, han er 
fuldstændig indviet i. Først da han til slut er kravlet halvvejs 
over berlinermuren, går det op for ham, at der spilles et langt 
mere kynisk spil, end han har anet. Værdierne står ikke 
længere til troende, når de »gode« gør det onde, for at narre de 
onde.

Det er denne kynisme, afsløringen af begge parters totale 
amoral, der har været John le Carrés væsentligste bidrag til 
genren -  foruden, måske, den hyper-indviklede intrige, en 
kombination, der hurtigt har dannet skole — som man allere
de ser det i Michael Andersons »The Quiller Memorandum« 
(1966) og John Hustons »The Kremlin Letter« (1970) og i 
filmatiseringer og televiseringer af le Carrés egne senere 
romaner: »The Looking Glass War« (Frank R. Pierson 1969) 
fortæller med bitter ironi om en agents forgæves offerdød; 
»Tinker, Tailor, Soldier, Spy« (televiseret af John Irvin 1979) 
handler, inspireret af Philby-affæren og andre ’muldvarp’- 
sager, om efterretningsfolkenes problemer med at holde pri
vate og politiske motiver adskilt, et tema som fortsættes i den 
endnu mere misantropiske »Smiley’s People«, televiseret 
1982 af Simon Langton, hvor spion-figuren, George Smiley i 
Alec Guinness’ kongeniale fremstilling, når ned til et nul
punkt af frustration og glædesløs desillusion, fjernest muligt 
fra de klassiske spionfilms handlekraftige agent og de tidlige

koldkrigsfilms selvtilfredse optimisme.

I »The Amateur« fremstår desillusionen i tidstypisk regi. 
Ligesom i den stærkt beslægtede »Three Days of The 
Condor« er det moralen, at man ikke kan sætte sin lid til 

nogen af parterne, kun til sig selv. Det er symptomatisk, at 
filmen kombinerer den ideologiske desillusion med en helt, 
der -  som orginaltitlen angiver -  er en amatør. Tilliden til 
myndigheder, organisationer og institutioner er sat over styr. 
Amatøren må klare ærterne selv.

I den lange række af selvtægtsfilm, der begyndte i 
1970’erne — film som Siegels »Dirty Harry« (1971), George C. 
Scotts »Rage« (1972), Michael Winners »Death Wish« (1974), 
Jonathan Demmes »Fighting Mad« (1975), Martin Scorseses 
»Taxi Driver« (1976) og James Glickenhaus’ »The Extermina- 
tor« (1980) -  griber den enkelte person til handling i frustra
tion over myndighedernes passivitet. I »The Amateur« benyt
tes samme model. Heller er en vigilante. Men selv om filmens 
udgangspunkt på traditionel amerikansk vis er enkeltmen
neskets personlige hævntørst, udvides perspektivet i sam
menhængen, så filmen fremstår som et forsvar for politisk 
selvtægt. Budskabet kommer, formentlig uafvidende, til at 
nærme sig netop den politiske filosofi, der ligger bag terroris
men: Det nytter ikke at gå den legale vej gennem institutio
nerne, de er ineffektive, hykleriske og korrupte. Hvis man vil 
ændre forholdene, må man gå den illegale vej.
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Hovedpersonen i »Final Assignment« Nicole Thomp
son (Geneviéve Bujold), uforfærdet TV-reporter, får 
tilladelse til at interviewe det sovjetiske kommunist

partis generalsekretær i forbindelse med den canadiske pre
mierministers besøg i Moskva. Nicole bliver hurtigt inddra
get i politiske komplikationer: Hun bliver arresteret på Den 
røde Plads for forsøg på at tale med en dissident. Hun indvilli
ger i for kemikeren og nobelpristageren fru Ulanova at ud
smugle et bånd, hvoraf det fremgår, at myndighederne står 
bag forsøg på at udvikle en mere arbejdsom og robot-agtig 
menneskerace gennem eksperimenter på børn. Det lykkes 
dog ikke, men hun har held til at slippe væk med fru Ulanovas 
rørende lille barnebarn Tasha, som desværre lider af en hjer
nesvulst, der snart vil dræbe hende, hvis hun ikke bliver 
behandlet af en specialist i Los Angeles. Myndighederne vil 
nemlig ikke lade dem rejse, fordi fru Ulanova tillader sig at 
kritisere forskningspolitikken. Nicole får også generalsekre
tæren på glatis under interviewet med sine frimodige spørgs
mål, og hun når skam også at forføre en russisk TV-chef. Det 
hele på kun nogle få dage. Alt i alt en ubesejrelig koldkrigs
heltinde, typisk nok personificeret af journalisten, der i vores 
mere og mere medie-influerede verden har fået status som 
formidler af politisk virkelighed.

Filmen levner ikke ringeste håb for det sovjetiske samfund. 
Til alle sider er man omgivet af fejhed, ondskab og dumhed.

Michael York som TV-chefen Petrov er indbegrebet af den 
kujonerede bureaukrat, der parerer ordre af frygt for at miste 
sine klasse-privilegier. Ikke engang som mand er han situa
tionen voksen: Han falder i vandet og må reddes af Nicole, 
ligesom det også er hende, der tager det seksuelle initiativ.

KGB-manden, der skal holde øje med at Petrov holder øje 
med Nicole, er en undersætsig mand med et uhyggeligt grin, 
bratte bevægelser og ingen hals. Det sidste er vigtigt: I kold
krigsfilmenes stereotype persongalleri har undermennesker 
ingen hals!

Den sovjetiske generalsekretærs dumhed og marionetagti- 
ge status ekspliciteres under TV-interviewet, hvor vi vedva
rende gøres opmærksomme på, at han læser sine svar højt fra 
store tavler, der holdes bag kameraet.

Heroverfor står Nicole som den frelsende engel, der kan 
redde nogle værdier ud af den synkende skude. Det værdiful
de i den russiske kultur symboliseres af Tjajkovskijs Trio 
opus 50, der spilles ved receptionen i begyndelsen: Kulturar
ven er af de barbariske sovjet-bureaukrater reduceret til mu
seumsgenstand. Men musikken høres igen, da Nicole leger 
blandt børnene på legepladsen og til sidst, da hun med lille 
Tasha ved hånden trasker over den finske grænse og ind i 
friheden. Tjajkovskijs musik -  og det er den elegiske første
sats, der benyttes — står for den udødelige russiske sjæl, der 
trods alt lever videre i den ufordærvede generation, hvis bare 
Vesten rækker en hjælpende hånd.

Blandt de personer, der takkes på filmens sluttekster, er 
Hedrick Smith, den amerikanske journalist og Pulit- 
zer Prize-vinder, hvis 600-siders værk om »The Rus- 

sians«* er det mest detaljerede og informationsmættede popu
lærværk om hverdagslivet i USSR og i sig selv et stykke 
overdådig koldkrigslitteratur.

Det billede, »Final Assignment« giver af det russiske sam
fund, er da også tydeligt afledt af en række af Smiths vigtigste 
punkter, omend i en dramatisk — for slet ikke at tale om 
kunstnerisk -  temmelig ueffen form.

Filmen viser således, hvordan parti-eliten (repræsenteret 
af generalsekretæren og TV-chefen) lever et liv i en helt anden 
verden end den menige sovjetborger. Sommerhus (»dacha«) og 
luksuslejlighed opnås til gengæld for politisk føjelighed.

Videnskaben skal følge statsmagtens bud. Hvis en forsker 
(som fru Ulanova) ikke vil samarbejde, falder hammeren, 
nobelpristager eller ikke. En åbenbar hentydning til berømte 
dissidenter som Solzenitsyn, Sakharov og brødrene Medve- 
dev.

Vestlige journalister, der prøver at rapportere ubehagelige 
sandheder, møder obstruktion i form af 'tekniske vanskelig
heder’ i kommunikationsnettet eller får simpelt hen deres 
pressekort inddraget.

Den medicinske sagkundskabs niveau er ringe og adgan
gen til specialister er politisk bestemt. (Med det resultat, at 
den lille pige må udsmugles og rejse til L.A.)

Dissidenter bliver dømt ved lukkede processer.

C lint Eastwoods nye film, hvor han selv spiller hoved
rollen, handler om Gant, en forhenværende militærpi
lot med traumatisk fortid i Vietnamkrigen. Nu over

tales han til at rejse ind bag jerntæppet og stjæle det formida
ble, tankedirigerede krigsfly, MIG 31 -  kaldet »Firefox«, som 
russerne har konstrueret. Han forklædes som en vis Leon 
Sprague, en amerikansk forretningsmand og narkotika
handler, der jævnligt opholder sig i USSR. Da Gant er kom
met til Moskva, bliver den virkelige Sprague dræbt for at lede 
KGB på vildspor. Derefter fortsætter Gant gennem landet i 
forskellige forklædninger, hjulpet af dissidenter og agenter, 
frem til basen, hvor de to eksisterende Firefox-fly befinder sig. 
Det lykkes ham at stjæle flyvet, og i slutsekvensen nedkæm
per han det andet, forfølgende Firefox-fly og undslipper til 
Vesten.

Filmen opererer med de sædvanlige thriller-stereotyper. 
Det er agent-filmens konventionelle ’missions-formula’, der 
benyttes: I en række ekspositionelle scener bliver agenten sat 
ind i missionens formål og strategi samt trænet til at klare 
strabadserne. Så følger udførelsen, der kulminerer med at 
missionen på et hængende hår lykkes.

Filmen præsenterer den perfekte koldkrigskulisse -  Mos
kva set som et deprimerende system af grå-brune gader med 
permanent skumring, grå-brune interiører, snusket slum, ar
kaiske hotelværelser, metroens uhyggelige elegance.

Den symbolske lokalitet frem for nogen i en koldkrigsfilm 
turde være Den røde Plads. A f indlysende grunde har filmhol
det ikke kunnet filme der, men har måttet anvende bagprojek
tion, hvilket faktisk giver en endnu stærkere ideologisk ef
fekt, idet pladsen kommer til at fremstå som uvirkelighedens 
kulisse, en lokalitet i en utilnærmelig, fiktiv verden.

Russerne fremstilles generelt som dumme, lette at narre og 
brutale. Kun dissidenterne, der hjælper Gant, er snu. De er 
jødiske eller udtrykker jødiske sympatier. De dør gladeligt, 
for at USA — in casu Gant -  kan vinde. Det nævnes, at den ene 
hjælpers kone har siddet 12 år i fængsel for at demonstrere 
mod invasionen i Tjekkoslovakiet i 1968.

Umiddelbart kunne det tage sig ud som en meget pri
mitiv koldkrigshistorie, der blot viser, at amerika
nerne er snedige nok til at tjæle en tophemmelig 

flyvemaskine fra russerne. Og dog er filmen mere kompleks, 
end den umiddelbart syner. I flere situationer hjemsøges vor 
helt nemlig af hallucinatoriske flash-backs, der åbenbart 
hænger sammen med hans oplevelser som krigsfange i Viet
nam. Den samme situation kommer igen flere gange, hvor en 
ung vietnamesisk pige opsluges af flammer.

Man kan undre sig over, at en film af den højreorienterede 
Eastwood således godvilligt henleder opmærksomheden på 
USAs lidet ærefulde Vietnam-engagement og tilmed i en 
sammenhæng, hvor USA skal fremstå som den moralsk over
legne stormagt.
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Firefox. Vietnam veteranen står nøgen men stærk 
i brusekabinen på den hemmelige base, 
på spring til at stjæle det fantastiske Firefox-fly

Men det hænger utvivlsomt sammen med den amerikanske 
offentligheds -  derunder filmindustriens -  holdning til kri
gen.

Vietnamkrigens første stadier blev kommenteret i Joseph 
Mankiewicz’ »The Quiet American« (1957) efter Greenes ro
man om den unge amerikaner, hvis tilsyneladende hensyns
fulde fremfærd i Vietnam kun resulterer i død og ødelæggelse. 
Da amerikanerne i 1965 intensiverede deres engagement i 
krigen — blandt andet med systematiske bombardementer af 
Nordvietnam -  resulterede det i mediehistoriens første TV- 
dækkede krig. Men biograffilmen forholdt sig afventende. Det 
var typisk for den mangel på overbevisning, hvormed USA 
involverede sig i denne krig, at den ikke -  som Anden Ver
denskrig og Koreakrigen -  havde resulteret i selvforherligen- 
de beredskabsfilm, når lige undtages John Waynes herostra
tisk berømte »The Green Berets« (1968), som hyldede special- 
troppemes indsats. Ellers var reaktionen forsigtig eller ude
blev helt. Der var nok westerns som Richard Brooks’ »The 
Professionals« (1966), Ralph Nelsons »Soldier Blue«, Arthur 
Penns »Little Big Man« (begge 1970) og Aldrichs »Ulzana’s 
Raid« (1972) og Wises periodefilm fra 20’rnes parallelle Kina- 
konflikter, »The Sand Pebbles« (1966), der kunne opfattes som 
maskerede Vietnam-kommentarer. Men det var først efter 
fredsslutningen i 1973, at filmene tog direkte fat på emnet.9

Film som William Bushnells »The Prisoners« (1976), Ted 
Posts »Go Tell The Spartans« (1977), Karel Reisz’ »The Dog 
Soldiers« (1978) og Hal Ashbys »Corning Home« (1979) gik i 
rette med krigen, ikke mindst ved at fokusere på tabernes 
hjemkomst. Og i Michael Ciminos »The Deer Hunter« (1978) 
og Coppolas »Apocalypse Now« (1979), der hører til de størst 
anlagte og mest ambitiøse værker i amerikansk filmhistorie, 
eksploderede det hele i frygtelige visioner af en verden i 
undergang. Typisk nok har begge filmene problemer med at 
få hold på stoffet, på samme måde som amerikanerne endnu 
ikke synes at have tolket krigen ind på en passende plads i den 
nationale selvforståelse.

I »Firefox« fremstår Vietnam simpelt hen som USAs syn
defald. Og Gant tager angerfuldt skylden på sine skuldre, 
mens han kæmper for at genvinde den nationale stolthed

og selvrespekt. I Clint Eastwoods først og fremmest beherske
de, for ikke at sige mutte personifikation fremstår Gant som 
den følsomme koldkriger, der typisk nok færdes i et helt afsek- 
sualiseret univers. Hans afklarede maskulinitet har nok i sig

selv. Han griber nødig til vold, skåner således i første omgang 
den russiske pilot på basen, hvilket er ved at få fatale konse
kvenser for ham. Vietnam tynger ham stadig. Men netop fordi 
han erkender sin -  og USAs -  brøde, er han overlegen. Det 
sidste hjemsøgende mareridt indtræffer, da han til sidst gem
mer sig på basen og står i styrtebadet. Det er accepten af 
Vietnam-skylden, der renser og lutrer ham, så han kan gå 
moralsk genfødt ud af vandet og tage flyet -  og dermed det 
militære overherredømme -  i besiddelse.

A lle de fire film handler — i overensstemmelse med 
underholdningsfilmens vanlige stereotyper -  om en
keltpersoners initiativ og heltemod. Selv om det dre

jer sig om 'politiske’ film, undgår de paradoksalt nok helst de 
samfundsmæssige forklaringer.

Filmene lægger ikke op til nogen ændring af forholdene i 
den kritiserede del af verden. Der varsles ikke nogen intern 
revolution og oprør mod tyranniet, og der loves heller ikke 
intervention fra den frie verden. Begge dele er implicit forka
stet, og denne defaitisme har jo været et politisk faktum siden 
Jalta-aftalen mellem Churchill, Roosevelt og Stalin i 1945. 
Europa er delt, hele verden er delt, og der er ikke noget at gøre 
ved det. Bortset fra at man på en eller anden måde, der er op 
til det personlige initiativ, må se at slippe derhen, hvor der er 
bedst at være. Det er da også den typiske slutning for kold- 
krigsfilmene: flugt. Finalen af filmene former sig som én lang 
forfølgelses-sekvens, hvor de positive personer søger friheden, 
skarpt forfulgt af de negative. Det drejer sig om at slippe ud, 
væk fra DDR, væk fra Tjekkoslovakiet, væk fra Sovjet. Der er, 
siger filmene, ingen anden løsning på den politiske, sociale, 
kulturelle og humane misere i østlandene end hurtigst muligt 
at forføje sig bort.

De fire nye koldkrigsfilm er alle entydigt kommercielle 
produkter af trivial karakter. Deres synspunkter kan både 
betegnes som naive, facile og problematiske. Men de udtryk
ker væsentlige og tidstypiske holdninger til den politiske 
virkelighed, mærkeligt nok stort set uden konkurrence fra 
den mere seriøse filmkunst.

Det er hele den vesterlandske bekymring for fremtidens 
skæbnesvangre ideologiske konfrontationer, frygten for ter
rorismens politiske selvtægt, men også trangen til aktiv mod
stand, forargelsen over hykleriet og frihedskrænkelserne 
mod øst, frustrationen over autoriteternes nølen og uærlighed 
mod vest, den selvransagende syndsbevidsthed og den gene
relle desillusion, der her stilles til skue.

Men det er også underholdning -  efter de gode, gamle recep
ter.

Noter
1. Om genrer brugt som populariserende mekanisme, se Peter Schepelem: 

Film og genre (København 1981), pp. 133 ff, 159 f.
2. Russe 11 E. Shain: »Hollywod’s Cold War«, JOURNAL OF POPULAR FILM 

III/4 -  1974.
3. Det er i det hele taget ikke uinteressant at notere sig, hvilket stof, der ikke 

bliver populariseret af spillefilmene. Ud over Kennedy-attentatet og i lang 
tid også Vietnam-krigen kan nævnes nazisternes koncentrationslejre og 
udryddelseslejre, et stof, som først med Marvin Chomskys TV-serie »Holo
caust« (1978) og Pakulas nye »Sophie’s Choice« (1982) er blevet behandlet i 
amerikansk og engelsksproget film.

4. Oplysningerne om DDR stammer fra Frank Gråtz: Die DDR (Miinchen 
1979); Peter Christian Ludz (ed.): DDR Handbuch (Koln 1979); Amnesty 
International Report 1982.

5. Jiirgen Petschull: Mit dem Wind nach Westen (1980), eng. udg.: With the 
Wind to the West (London 1981), Night Crossing (London 1982).

6. Blandt de ikke-engelsksprogede vestlige film om afhopning kan nævnes 
Helmuth Kåutners vesttyske »Himmel ohne S terne - 0955), Raoul Lévys 
franske »L’Espion« (1966) og Claude Pinoteaus fransk-italienske »Le Silen- 
cieux« (1973).

7. Beskrivelsen er baseret på Leif Furhammar & Folke Isaksson: Politik och
film (Stockholm 1968), pp. 186 ff.

8. Hedrick Smith: The Russians (1976), da. udg.: Russerne (København 1977).
9. Blandt tidligere film med Vietnam-tema er dog følgende, begge historier om 

Vietnam-veteraner: Edwin Sherins »Glory Boys« (1971) og Elia Kazans 
»The Visitors- (1972).
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John le Carré skriver i sin introduktion til bogen »Phil- 
by. The Spy who Betrayed a Generation«: “Deceit was 
Philby’s life work; deceit, as I understand it, his nature. 
’I have come home’ he said in Moscow. Philby has no home, no 

woman, no faith. Behind the political label, behind the in- 
bread upper-class arrogance, the taste for adventure, lies the 
self-hate of a vain misfit for whom nothing will ever be worthy 
of his loyalty. In the last instance, Philby is driven by the 
incurable drug of deceit itself. (...) Itcomes as no surprise that, 
safely arrived in the land of his dreams, the old deceiver 
streches out his fingers once more and steals the only thing 
left to steal: the wife of Donald Maclean. That is the law of the 
desert; and the desert is all he has.”1’

Man kan med god grund undre sig over hvad der fik Philby 
til så stædigt at holde fast ved den sag, han som tyveårig 
Cambridge studerende lod sig hverve til, uden egentlig at 
vide så forfærdelig meget om den; en sag der teoretisk set 
skulle føre til fællesskab og retfærdighed, men som i Philbys 
tilfælde ledte til ensomhed og forstillelse.

Man kan finde på utallige psykologiske forklaringer på 
Philbys svigefulde natur: eventyrlyst; forfængelighed; ind
flydelse fra en despotisk far, der, mens sønnen gik i skole i 
England, fartede rundt i Mellemøsten, hvor han på et tids
punkt konverterede til muhamedanismen og tog sig en saudi
arabisk slavepige som kone nr. to; eller måske den moder man 
aldrig hører om? Det er også muligt som Graham Greene at 
forsvare Philby ved at henvise til en form for tro: »He betrayed 
his country -  yes, perhaps he did, but who among us has not 
committed treason to something or someone more important 
than a country? In Philby’s own eyes he was working for a 
shape of things to come from which his country would bene- 
fit.«21 Philby er altså tilstrækkelig gådefuld til at man kan 
skyde ham stort set alle motiver i skoene.

Den besværgende bitterhed i le Carrés karakteristik af 
Philby er imidlertid ikke tilfældig. At Philby, tyve år efter sin 
flugt til Moskva hvor han efter sigende interesserede sig mest 
for cricketresultaterne i The Times, stadigvæk optager eng
lænderne så meget som han gør, skyldes ikke simpel psykolo
gisk interesse, men at han er blevet et symbol på det tidligere 
så stormægtige Englands fald fra imperium til bananstat. 
Forskellen imellem Ian Flemings Bond-figur og le Carrés 
Smiley er forskellen imellem drøm og virkelighed. Derfor 
smiler Smiley sjældent.

Når John le Carré (eller David John Moore Cornwell som 
han i virkeligheden hedder) har valgt spionromanen som 
genre, er det naturligvis fordi han betragter den som et spejl
billede af den verden, vi lever i. Den undertiden næsten usyn
lige grænse imellem godt og ondt, detaljens svingen fra betyd
ningsløshed til altoverskyggende værdi, gør verden kaotisk af 
mangel på fikspunkter. Måske var det netop et fikspunkt 
Philby fandt. De mennesker der blev hvervet i 30’ernes Cam
bridge var alle yderst begavede, ofte kunstinteresserede. De 
var på forhånd bestemt til at indtage høje positioner i samfun
det (Blunt nåede alligevel at blive Slade Professor of Fine Art 
og Surveyor of Queen’s Pictures!). Men som Connie Sachs 
siger i »Tinker, Tailor..«: »Poor loves. Trained to Empire, trai- 
ned to rule the wawes. All gone. All taken away«.

George Smiley, hovedpersonen i le Carrés Smiley-trilo- 
gi, der består af romanerne »Tinker, Tailor, Soldier, 
Spy«, 1974 (Konge, Dame, Es, Spion); »The Honorable 
Schoolboy«, 1977 (Spionen der gik sine egne veje) og »Smiley’s 

People«, 1979 (Til døden jer skiller), lider også under mange
len på holdepunkter i tilværelsen. Han vælger imidlertid 
hårdnakket at satse på de gamle værdier, hvor smuldrende de 
end må forekomme ham. Smiley er trofast imod sin konstant



utro adelige hustru Ann, der på mange måder kan sammen
lignes med det Establishment, han vælger at tro på. Han 
bruger alle sine kræfter på at redde The Circus fra russiske 
spioner og amerikansk indflydelse, uanset hvor håbløst det 
ser ud. Smiley vælger kort sagt trofastheden hvor Philby (i 
romanerne repræsenteret af muldvarpen Bill Haydon) valgte 
forræderiet.

Når det hele er ved at bryde sammen om Smiley, fordyber 
han sig i tysk 16. hundrede talslitteratur, hvor en af hans 
favoritter er Grimmelshausen (1621-76). I dette, Trediveårs- 
krigens århundrede var der netop en tendens til at bruge 
tidens barske begivenheder som underlag for romanernes 
undertiden eventyragtige plot. Grimmelshausens hovedværk 
»Der Abenteuerliche Simplicissimus« handler således om en 
naiv bondedreng, der oplever krigens rædsler og igennem 
disse barske tildragelser lærer noget om sig selv og livet. Han 
bruger sin enfoldighed som en maske og lærer at overleve. 
Efter mange rejser ender han sit liv som eneboer på en øde ø. 
Det er langt fra noget tilfælde at le Carré hentyder til dette 
værk. Smiley er fundamentalt set naiv og troskyldig. I »Call 
for the Dead« (1961) præsenteres hans historie: han havde 
egentligt tænkt sig at tilbringe sit liv i Oxford, som lærer ved 
universitetet og specialist i tysk litteratur fra det 17. århun
drede. Imidlertid afbrydes denne lovende karriere af en ta
lentspejder fra efterretningstjenesten. Han sendes til et tysk 
provinsuniversitet som docent i engelsk litteratur, men med 
den egentlige opgave at udpege potentielle spionkandidater. I 
denne periode forsvinder en del af Smiley s naivitet. Da Anden 
Verdenskrig begynder i 1939 flyttes han til Sverige som re
præsentant for et schweizisk våbenfirma og han rejser de 
næste fire år i en tilstand af konstant frygt frem og tilbage 
mellem Schweiz, Tyskland og Sverige. Da han i 1943 kaldes 
hjem til England får han til sin forbløffelse at vide at han er 
færdig som agent i marken. Smiley kommer ind fra kulden og 
frier, for at få lidt varme, til den fornemme Lady Ann Ser- 
comb. Eventyrligt nok modtager hun frieriet og som i et even
tyr sker det at Smiley »waddled down the aisle in search of the 
kiss that would tum him into a Prince.« Men Smiley bliver 
aldrig en prins; to år efter har Ann forladt ham til fordel for en 
kubansk racerkører. Således forsvinder lidt mere af Smileys 
naivitet og han kaster sig igen ud i efterretningsvirksomhed, 
hvilket som bekendt heller ikke skaffer ham hans barnlige 
uskyld tilbage.

De bristede illusioner der gennemsyrer le Carrés roma
ner er ikke kun nationale, men i høj grad også person
lige. Hans far Ronnie Cornwell var et charme
rende forretningstalent, der var god til at tjene penge, men 

ude af stand til at administrere dem. Han brugte konsekvent 
flere penge end han tjente og gik følgelig konkurs indtil flere 
gange, le Carré siger om ham: »He was like Gatsby. He lived 
in a contradictory world. There was always credit, but we 
never had cash, not a penny. My father would occupy a house 
and default, then move to another one. He had an amazing, 
Micawber-like talent for messing up his business adventu
res. «3) Denne Dickens-agtige karakter havde naturligvis sto
re sociale ambitioner på sine sønners vegne. Han håbede at de 
kunne blive gentlemen -  helst sagførere -  og sendte dem 
derfor på gode skoler. Når le Carré i lange perioder ikke så 
noget til sin far, enten fordi denne var travlt optaget af at tjene 
penge, charmere damer eller, hvilket skete et par gange, i 
fængsel, fantaserede han om at faderen var en berømt spion.

Som 16-årig gjorde le Carré omsider oprør. Han nægtede at
vende tilbage til den skole, ham gik på. I stedet sendte Mr. 
Cornwell ham til universitetet i den schweiziske hovedstad 
Bem, hvor han udviklede en senere benyttet smag for tysk

sprog og litteratur. Efter opholdet i Bern fik le Carré i 1948 
ansættelse i en efterretningsafdeling af den britiske besættel
seshær i Østrig, hvor han fik til opgave at kontrollere for
svundne flygtninge, hvilket gav ham et særdeles godt indblik 
i den tragiske situation i efterkrigstidens Tyskland. I 1950 
vendte le Carré tilbage til England og tog en fin eksamen i 
moderne sprog i Oxford. Dette førte til et job som underviser 
på fornemme Eton, og, et par år senere, ansættelse i udenrigs
tjenesten med udposteringer i Bonn og Hamburg. Opholdet i 
Tyskland faldt netop sammen med den anden Berlinkrise, der 
startede i 1958 og blandt andet førte til at østtyskerne natten 
til den 13. august 1961 afskar Østberlin fra de vestlige sekto
rer og oprettede den berygtede Mur.

A lt dette for at forklare at kernen i le Carrés romaner er 
en stemning: de bristede illusioners melankoli. Den 
hoben informationer man præsenteres for i hans 
bøger er alene baggrund for et opgør af moralsk art.

I »Call for the Dead« (Telefon til afdøde) opdager Smiley, at 
hans gamle ven Dieter Frey, som han har hvervet til agent for 
England under krigen, nu har taget konsekvensen af sin 
kommunistiske overbevisning og er blevet østtysk spion. Frey 
bruger deres venskab som dække for sine aktiviteter og går 
ovenikøbet i seng med Smileys kone Ann. Til sidst skubber 
den svegne ægtemand og forrådte ven snarere end Englands 
forsvarer Dieter Frey i Themsen, hvor han forsvinder »like a 
human sacrifice to the London fog and the foul black river 
lying beneath it.«

»A Murder of Quality«, 1962 (Mord på højt plan), der for 
øvrigt er dediceret le Carrés første kone Ann! foregår på en 
Eton-agtig skole, hvor Smiley opklarer et mord, som en af 
skolens yderst klassebevidste og selvovervurderende lærere 
søger at skubbe over på en efter hans mening uværdig lille 
opkomling af en lærer. Når Smiley tager affære, er det fordi 
han pludselig kommer i tanke om et eventyr af Biichner, der 
giver ham medlidenhed med den venneløse lille opkomling: 
»the child left alone in an empty world who, finding no one to 
talk to, went to the moon because it smiled at him, but the 
moon was made of rotten wood. And when the sun and moon 
and stars had all turned to nothing, he tried to go back to the 
earth, but it had gone.«

I le Carrés gennembrudsroman »The Spy who Came in from 
the Cold«, 1963 (Spionen der kom ind fra kulden) forårsager 
hovedpersonen Alec Leamas den naive, barnlige kommunist
pige Liz’ død ved Berlin-muren og vælger at dø sammen med 
hende.

»The Looking-Glass War«, 1965 (Spejlkrigen), som er en af 
de svagere le Carré romaner, handler om en mand, der bliver 
sendt ind i DDR på en mission, der på forhånd er dømt til at 
mislykkes på grund af efterretningstjenestens manglende til
pasning til en ny tid.

Den måske mest moralske og på mange måder mest røren
de af John le Carrés romaner er »A Small Town in Germany«, 
1968 (En lille By i Tyskland), hvor den lidt pauvre, nationali
tetsløse, Leo Harting mistænkes for at være spion. Han har i 
tyve år været løst ansat i den britiske ambassade i Bonn ved at 
påtage sig jobs, som andre ikke gad have med at gøre. Harting 
er nu forsvundet, men har i virkeligheden langtfra forrådt 
sine mistænksomme omgivelser. Han er kommet på sporet af 
at en fremstormende tysk politiker, Klaus Karfeld er identisk 
med krigsforbryderen Herr Klaus. Karfeld har ovenikøbet 
benyttet sine eksperimentelle erfaringer fra krigen til, som
støtte i sine nye karriere, at skaffe sig en doktorgrad. Emnet
er 'giftige luftarters indflydelse på den menneskelige organis
me’. Når Harting har travlt, skyldes det forældelsesfristen for 
krigsforbrydelser; den mærkelige ordning, der med ét slår en
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streg over utallige års umenneskelighed. Fristen overskrides 
og Harting forsøger at skyde Karfeld. Det gode sejrer som 
bekendt sjældent hos le Carré og Leo Harting dræbes selv.

Den mærkelige, fængslende og aldeles underkendte »The 
Naive and Sentimental Lover« fra 1971 markerer at le Carré 
for en tid har fået nok af spiongenren. Det er en beretning om 
bamevognsfabrikanten Aldo Cassidys ønske om at bryde ud 
af sin veletablerede, men ustyrligt kedelige tilværelse. Han 
møder tilfældig forfatteren Shamus (for blot at tage et af hans 
noms-de-plume) og sammen med denne og hans smukke hu
stru Helen, genfinder Cassidy et øjeblik barndommens uskyld 
i et virkelighedsfjernt legende ménage-å-trois. Det lykkes 
naturligvis ikke at undslippe virkelighedens fortrydelser og 
undskyldninger. Cassidy vender tilbage til sin kone, sælger 
sit firma, glemmer Shamus og lever resten af sit liv som 
åndeligt død »For in this world, whatever there was left of it to 
inhabit, Aldo Cassidy dared not remember love.«

Og dermed er vi tilbage ved Smiley samt hvorfor de TV- 
filmatiseringer, BBC har ladet lave over to af bøgerne i Smi- 
ley-trilogien, er så fremragende, som de faktisk er.

Svaret er selvfølgeligt enkelt: fordi man har været tro imod 
le Carré og har fanget den stemning der går igennem alle 
hans bøger. Man har ladet spændingen komme fra personer
nes indre liv frem for fra en ydre ageren og man har ladet disse 
spændinger få tid nok til at udfolde sig (det er her TV-medidet 
kommer ind!). For at få det hele til at fungere, har det været 
nødvendigt med store talentressourcer på begge sider af ka
meraet, men det råder BBC jo naturligvis over.

Tingene virker altid enkle, når noget er foretaget med 
mesterskab. Det var ikke let at forudse, at det overho
vedet kunne lade sig gøre, at kondensere den le Car- 
réske blanding af facts og melodrama, fragmentarisme og 

følsomhed til et så overbevisende destillat. Selv BBC tvivlede 
en smule på det hele, da de i 1979 programsatte »Tinker, 
Tailor...« (dansk TV-titel: Spionen der kom ind i kredsen). Den 
blev placeret i BBC-2, der normalt er forbeholdt, hvad man 
anser for at være lidt for kulturelt til masserne. For at lette 
forståelsen offentliggjorde man i programmerne lister over 
den specielle spionjargon, der forekommer hos le Carré, med 
forklaringer af ord som ’lamplighters’, ’mole’, 'pavernent ar
tist’ etc.; udtryk som folk nok skulle finde ud af alligvel, men 
som ihvertfald lod folk fornemme, at de stod for at skulle 
indvies i en hemmelig verden, hvilket jo altid er spændende. 
Det er imidlertid betegnende nok for seriens modtagelse, også 
herhjemme, at selv om folk kun sjældent anede hvad der 
egentlig foregik, var de begejstrede alligevel. Også i U.S.A., 
hvor de store TV-stationers programudvælgere kappedes om 
at undskylde sig, da det alligevel viste sig at serien havde 
appeal. En af dem der havde afvist »Tinker, Tailor...«, Nelsa 
Gidney fra New York’s Channel 13, har således udtalt et 
undrende »Who could have imagined how beautifully it would 
be done?«4'.

Nogle amerikanere har dog grund til at være tilfredse, idet 
BBC har produceret serien i samarbejde med Paramount, der 
ejer verdensrettighederne til filmbrug af Smiley-figuren. Og 
det er lykkedes at sælge »Tinker, Tailor...« til mere end tredive 
forskellige lande.

Når branchefolk var så skeptiske overfor seriens potentielle
succes, skyldes det også at de le Carré-filmatiseringer der
tidligere er blevet lavet, med undtagelse af Martin Ritt’s »The 
Spy Who came in from the Cold« (1965), er lidt mislykkede. 
Sidney Lumet’s »The Deadly Affair« (1966) baseret på »Call 
for the Dead« har forsonende momenter, mens Frank Pier- 
son’s »The Looking-Glass War« (1969) er en veritabel kata
strofe.

»Tinker, Tailor’s« succes måtte selvfølgelig følges op. Den 
næste bog i trilogien »The Honorable Schoolboy« er for svær 
at filmatisere med sine utallige personer, sceneskift og eksoti
ske locations. I stedet tog BBC/PARAMOUNT le Carrés sene
ste bog »»Smiley's People«.

Romanen når langt fra »»Tinker, Tailor’s« højder. Den har 
langt færre facetter at byde på. Man kan dog i nogen grad 
acceptere det, fordi Smiley efterhånden må nærme sig de 
halvfjerds og således blive mere og mere indtørret, også i sit 
følelsesliv. Det er jo netop desillusionens pris. Og »Smiley’s 
People« handler om den illusionsløse mands sidste illusion. 
For Smiley består den i at han, ved at besejre sin ærkefjende 
Karla, mener at kunne få revanche for de skuffelser, han har 
lidt på andre fronter.

Det romanen »Smiley’s People« kan synes at mangle, 
har TV-serien (dansk titel: Til døden jer skiller) imid
lertid næsten til overflod. Man må forbløffes over den 
overlegne forståelse hvormed først John Irvin med »Tinker, 

Tailor« og nu Simon Langton instruerer le Carrés forlæg. 
Efter at have set serien to gange, mener jeg at kunne konsta
tere, at der på intet tidspunkt er nogen som helst slinger i 
valsen. Scenerne varer præcis så længe som de skal, billeder
ne er konstant betydningsbærende og skuespillerne virker 
hele tiden psykologisk troværdige. Hvor den behagelige over
raskelse i »Tinker, Tailor« var Ian Richardsons forræderisk 
charmerende Bill Haydon, byder »Smiley’s People« på Ber
nard Heptons vidunderlige Toby Esterhase, der iøvrigt ad
skiller sig betydeligt fra romanens person. Hvordan skal man 
nogensinde kunne glemme denne rørende ’cheap hungarian 
in expensive clothing’!

Men allerforrest står naturligvis Alec Guinness, hvis Smi- 
ley-figur allerede i »»Tinker, Tailor«51 var så overbevisende, at 
le Carré måtte tage sig i at bruge den som forbillede, mens 
han skrev romanen »Smiley’s People«6'. Større kompliment 
kan vel næppe gives. Måske er det netop Guinness’ tilstede
værelse, der har fået le Carré til at være medforfatter på TV- 
seriens manuskript. Siden han blev tilkaldt til »The Spy who 
came in from the Cold« fordi Richard Burton var utilfreds med 
dialogen, har le Carré ellers holdt sig langt væk fra filmma
nuskripter.

Med Alec Guinness ser man igen hvor enkelt det svære kan 
gøres. Hans voksblege, rødlæbede fysionomi; på samme tid 
kynisk professionelle og barnligt rørende figur, udtrykker 
alle de modsætninger og skuffede forhåbninger der findes hos 
Smiley. Han taler mest sigende med sin distraktion og sine 
tavsheder. Og det er næsten ikke til at bære, at Smiley virke
lig en lang overgang tror at jagten på hans sorte Gral, Karla, 
skal kunne bringe ham lykke. Som i Buchners eventyr for
svinder den sidste illusion, da Smiley har fanget sin russiske 
modstander. Karla har valgt at handle som han gør af kærlig
hed til sin datter Tatiana og vinder derfor i virkeligheden over 
Smiley, der opgiver sin utro Ann. Smiley overlever, men ender 
som en anden Simplicissimus på en følelsesmæssig øde ø. 
Solen, månen og stjernerne bliver allesammen til ingenting.

NOTER:
1) Bruce Page, David Leitch, Phillip Knightley: Philby. The Spy who Betrayen 

a Generation. Sphere Books. London (969 p.33.
2) Kim Philby: My Silent War. Granada. London. 1969. p.7.
3) Time. 3. Oktober 1977. p.51.
4) American Film. Nov. 1980. p.12.
5) Følgende skuespillere har tidligere spillet Smiley: Rupert Davies i »The Spy 

who came in from the Cold«: James Mason i »The Deadly Affair«.
6) American Film. Nov. 1980. p.12.

20



MARCO FERRERI:
GROTESKENS
GROBRIAN



Hans verden er bizar, absurd, karikeret, unormal og 
grum«. Således karakteriserer salig Bjørn Rasmus
sen Marco Ferreris univers. Beskrivelsen er ganske 
rammende, for ingen filminstruktør har som Ferreri besudlet 

den »gode« smag. Han har i film efter film omgivet sig med 
vrængende vulgaritet, overdreven og undertiden ufordøjet 
symbolik, platte bemærkninger og pubertetsagtige fantasier.

Paradoksalt nok er der af dette kaos opstået et anseligt 
antal film, der umådeligt klartskuende viser, i hvilken grad vi 
er ude af trit med den verden, der omgiver os.

Marco Ferreri er født i Milano den 11. maj 1928. Han stude
rede blandt andet til dyrlæge, men fuldendte aldrig studiet. I 
stedet blev han ansat i et vinfirma, hvor han skulle tage sig af 
reklameafdelingen. Da han interesserede sig for film, fik han 
overtalt firmaet til at lave en reklamefilm, som han naturlig
vis selv skulle producere. Marco Ferreris første film blev såle
des en hyldest til firmaets kirsebærlikør. 1 1948 flyttede han 
til Rom og begyndte at producere rigtige film, samtidig med at 
han grundlagde filmtidsskriftet »Documento Mensile«, der 
kun udkom fire gange, men som dog er værd at huske, dels på 
grund af dets på dette tidspunkt endnu sjældne sociologiske 
stil, dels fordi det havde så interessante medarbejdere som: 
Fellini, Visconti, de Sica, Zavattini og Moravia. I denne perio
de opnåede Ferreri også at debutere som skuespiller i Alberto 
Lattuadas »La Spiaggia« (Den kyske synderinde), hvor han 
spillede sammen med Martine Carol.

I midten af halvtredserne fandt Ferreri, at mccarthyismen 
havde spredt sig til Rom, og i overensstemmelse med sin 
notoriske uforudsigelighed rejste han til Spanien(!) for at 

sælge ure. Hvorvidt de mødtes, fordi Ferreri ville sælge et ur, 
melder historien intet om, men i hvert fald traf han her 
forfatteren Rafael Azcona (f. 1926), der har haft betydelig 
indflydelse på Ferreris karriere, idet han har været medfor
fatter på 13 af Ferreris indtil nu 20 film. Sammen skrev de i 
1958 et filmmanuskript over Azconas roman »El Pisito«, der 
bistert fortæller om et ungt par, hvis største mål i livet er at få 
et sted at bo. For at få tag over hovedet gifter den unge mand 
sig med en 80-årig dame, og han håber naturligvis, at hun 
snart vil dø, så han kan arve lejligheden. Men det gør hun 
ikke! Ferreri forsøgte at få den spanske instruktør Luis Ber- 
langa (som man især kender fra »Professoren holder fridag« 
fra 1956) til at instruere filmen, idet han mente, at denne 
havde tilstrækkelig sans for manuskriptets sorte humor. Ber- 
langa var imidlertid ikke disponibel, så i stedet bestemte 
Ferreri sig til selv at instruere. Filmen tjente sig ind ved at 
blive solgt til flere østlande, der åbenbart fandt emnet interes
sant.

1 1959 instruerede Ferreri »Los Chicos«, der også havde et 
litterært forlæg, denne gang en novelle af Leonardo Martin. 
Skuffelser synes at spille en ikke uvæsentlig rolle i denne 
periodes hverdagshistorier, thi også de fire drenge, der er 
hovedpersoner i »Los Chicos«, skuffes voldsomt, da den fest, 
som de hele ugen har set frem til, spoleres af deres familier.

Ferreris egentlige gennembrud kom i 1960 med »El Coche- 
cito« (Den lille vogn), der blev belønnet ved filmfestivalen i 
Venedig samme år. Filmen, der igen bygger på en roman af 
Azcona, er en studie i sort humor: En gammel mand vil så 
skrækkelig gerne have en rullestol. Da hans familie søger at 
hindre ham i at få det så stærkt ønskede vehikel, forgifter han 
dem! »El Cochecito« afslutter Ferreris spanske periode, og 
dens succes tillod ham at vende tilbage til Italien.

I hjemlandet lavede Ferreri straks en episode til Zavattinis 
projekt »Le Italiane e l'Amore«. Episoden hed »L’infedelta 
coniugale« (1961) og er i alt fald interessant, fordi Ferreri her 
for første gang beskæftiger sig med det, hans film har drejet

sig om lige siden, nemlig parforholdet i det moderne samfund.
Ferreris femte film »Ape Regina« (Ægtesengen), som han 

lavede i 1963, skabte for alvor røre om hans person. Dette 
skyldtes dels filmens uvante tone, dels at den så kraftigt 
angreb en af kirkens solideste bastioner: ægteskabet. Censu
ren holdt filmen tilbage i otte måneder med den begrundelse, 
at Ferreri ikke havde lov til at vise en natkjole, hvor der på et 
centralt sted er et hul, omgivet af følgende broderede sentens: 
Non lo for per piacer mio, me per far piacere a Dio—Jeg gør det 
ikke for min egen fornøjelse, men for at glæde Gud. Det be
kymrende var blot, at inskriptionen ikke skyldtes Ferreris 
ugudelige fantasi. Han havde blot fundet et gammelt, ingen
lunde ualmindeligt, klædningsstykke frem... Som filmens 
originaltitel »bidronningen« antyder, handler »Ægtesengen« 
om en dame (Marina Vlady), der, da hun først er blevet be- 
svangret af sin mand, skubber ham fra sig. Det overraskende 
er, at hun gør det med engleagtig blidhed og -  ikke mindst -  at 
manden indvilliger.

Det monstrøse ægteskab behandles yderligere i »La donna 
scimmia«, 1963 (Abekvinden), hvor den stærkt behårede Ma
ria (Annie Girardot) har en så slående lighed med en abe, at 
hun bliver en yndet attraktion på markeder. Hun udnyttes 
groft af sin impressario (Ugo Tognazzi), der sikrer sig eneret 
til hendes talent ved at gifte sig med hende. Maria bliver 
gravid, men dør da hun føder et lille monster, der ligner hende 
selv. »La donna scimmia« er skræmmende og ubehagelig, 
fordi Maria så tydeligt er et både blidt og sødt menneske, hvis 
skæbne bestemmes af hendes uheldige hylster. I Frankrig, 
hvor Annie Girardot er utroligt populær på grund af sit image 
som ganske »almindeligt« menneske, vakte det stort postyr, 
at Ferreri lod hende optræde som abemenneske.

Carlo Ponti producerede Ferreris to næste film. Først episo
den »Il Professore« til filmen »Controsesso« (1964) og siden 
»L’uomo dei cinque palloni« (Manden med de fem balloner) fra 
1965, der egentlig var ment som en spillefilm. Imidlertid blev 
Ponti, da han så det færdige resultat, så bange for, at det 
skulle skade filmens to stjerner, Mastroianni og Catherine 
Spaak, at han besluttede sig til at klippe den ned til, hvad der 
åbenbart har været tidens løsen: en episode i en episodefilm. 
To år senere fortrød Ponti dog sine dispositioner. Han lod med 
eksport af filmen for øje nogle nye scener optage og sørgede for, 
at laboratoriet forvandlede den oprindeligt sort-hvide film til 
en farvefilm. Voilå! I Frankrig findes en version af filmen, 
som Ferreri har godkendt under titlen »Break Up« (1968).

Ferreri leverede yderligere bidrag til episodefilmens histo
rie, da han i 1966 instruerede en episode til »Marcia Nuziale« 
(Bryllupsmarchen); endnu en kollektivfilm.

Variationerne over parforholdets umulighed fortsatte Fer
reri i 1967 med »l’Harem«, hvor Carroll Baker, der gjorde så 
stort et indtryk i sin Lolita-rolle i Kazan’s »Baby Doli«, spiller 
en attraktiv arkitekt, der nægter at leve i et monogamt for
hold. Hun har derfor på samme tid fire forskellige mænd at 
forlyste sig med. Situationen er naturligvis uholdbar. Hun 
dræbes og efterlades på en strandbred -  den første af mange 
Ferreriske strandbredsscener.

Hvor de tidligere værker er tynget af en udadrettet 
nihilistisk aggressivitet og konstante udfald mod 
samfundet, bevæger Ferreri sig nu indad i sine perso
ner. En af de mest centrale film i Ferreris produktion er 

utvivlsomt den mesterlige »Dillinger é morto«, 1968 (vist i 
dansk TV undertitlen »Dillinger er død«). Mens der har været 
rigeligt med ydre handling i de foregående film, sker der 
meget lidt i »Dillinger«. Handlingen er hurtigt fortalt. En 
ingeniør (Michel Piccoli) kommer hjem efter en lang arbejds
dag. Hans smukke, men neurotiske kone ligger i sengen med
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migræne, og ingeniøren ved ikke rigtigt, hvad han skal tage 
sig til. Følgeligt laver han »ingenting«, d.v.s. at han tuller 
rundt i lejligheden, kigger på forskellige ting, laver mad, 
grimasserer foran et spejl, ser fjernsyn og går i seng med 
tjenestepigen. I et skab finder han en pistol, pakket ind i en 
gammel avis, hvis overskrift kundgør, at »Dillinger er død«. 
Ingeniøren sætter pistolen i stand, maler den rød og overvejer 
at begå selvmord. På en pludselig indskydelse dræber han i 
stedet sin kone og kører derpå ud til kysten, til et sted ved 
navn Porto Venere. Tilfældigvis (!) ligger her netop en sejlbåd, 
der er på vej til Tahiti. Ingeniøren tager imod et tilbud om at 
blive kok om bord, og som i en drøm går det af sted mod 
sydhavets mytiske lykkeland.

»Dillinger« bygger i høj grad på stemninger. Dens dvælen 
ved små ting giver en grundtone af uvirkelighed, og det virker 
på ingen måde som et brud i filmen, at hovedpersonen pludse
lig sejler bort i et kulørt, solnedgangsbeskinnet eventyr. Hvis 
man har lyst, kan man betragte »Dillinger« som en fortælling 
om et nervøst sammenbrud, men man kan også betragte den 
som en påvisning af værdiernes totale sammenbrud.

Den nogenlunde samtidigt udsendte, nyoptagne ver
sion af »L’uomo dei cinque palloni«, der som nævnt 
kom til at hedde »Break Up«, kan ses som en parallel 
til »Dillinger«. Begge film er plotløse fortællinger om velha

vende midaldrende mænd, der krakelerer. Marcello Mastroi- 
anni spiller i »Break Up« en fabrikant, for hvem det bliver en 
besættelse at bestemme balloners bristepunkt. Hans neuroti
ske stræben efter pænhed og orden overalt i dagligdagen, 
kulminerer i en beundring for balloners form, lethed og ynde. 
Filmen bruger ballonen som symbol på det oprindelige, det 
fuldkomne, ægget, og indvarsler således den stadig større 
rolle, som barndommen og barnet spiller i Ferreris film. Bal
lonens fuldkommenhed kan naturligvis ikke genfindes i vor 
lidet perfekte hverdag, og fabrikantens neuroser går over i 
galskab. Han begår selvmord ved at kaste sig ud fra et vindue 
og rammer i faldet en bil, hvis ejer skælder voldsomt ud over 
denne ubetænksomme handling.

»Break Up« og »Dillinger«s selvransagende individualis
me fører naturligt over i refleksioner om fremtiden. Således 
f.eks. i »Il seme dell’uomo« (1969), der er en undergangsvision 
om følgerne af en ikke nærmere beskrevet katastrofe, hvor tre 
fjerdedele afjordens befolkning udslettes. Ferreri beretter her 
om to unge mennesker, Cino (Marco Margine) og Dora (Anne 
Wiazemsky -  på dette tidspunkt Godards kone), der efter at 
være flygtet fra en storby i et perverteret overflodssamfund, 
ender på en strandbred, hvor også andre flygtninge er forsam
let. Filmen foregår i en vrængende atmosfære af forfald -  
blandt andet forekommer kannibalisme -  og overnaturligt 
dominerende naturlyde. Den slutter bogstaveligt talt i en 
eksplosion, da den mandlige hovedperson har fået besked på 
at besvangre sin pige for at udfylde de huller i menneskehe
den, som katastrofen har skabt. Det lykkes på mystisk vis 
Cino at gøre hende gravid, uden at hun bemærker det. Da hun 
får det at vide, udbryder hun desperat »hvorfor«, og det hele 
eksploderer.

Det er karakteristisk for Ferreris film fra denne »midter
ste« periode, at de ikke rigtigt ved, hvor de vil hen, de ved 
bare, at det hele er forkert og ender derfor i henholdsvis 
selvmord, flugt og uartikulerede eksplosioner. Det er derfor 
naturligt, at der følger en mere eller mindre sporadisk søgen 
efter nye værdier. Ferreri laver f.eks. en dokumentarfilm i
U.S.A. »Perché pagare per essere felici!« (1970) -  hvorfor beta
le for at være lykkelig — om en hippikoloni.

Ferreris motiver er langtfra altid lige gennemskuelige. Må
ske er det ateistens aldrig helt udslukte håb om religiøs frelse,

der får ham til at lave »L’udienza« (1971), en fabel om den 
obsternasige Amadeo (navnet må vist betyde »jeg elsker 
Gud«), der af grunde han ikke ønsker at fortælle om, absolut 
må tale med paven. Da han ikke ønsker at oplyse pavens 
embedsmænd om sit andragendes karakter, må han pænt 
blive udenfor, og efter en del trængsler dør Amadeo af bronchi- 
tis ved en af Peterskirkens søjler. Filmen er selvfølgelig en 
illustration af kommunikationens umulighed og den katolske 
kirkes umenneskelighed, men den forekommer mærkeligt 
forsinket i forhold til Ferreris udvikling. Dens tydelige forbin
delse med de tidlige Ferrerifilm kan også skyldes, at Azcona, 
efter at have holdt en pause, nu igen er manuskriptforfatter.

»Liza« -  vist i dansk TV som »Hunhunden« -  fra 1972, indle
der en mere målrettet periode i Ferreris værk, hvori han 
prøver at pejle sig frem til det punkt, hvorfra man kan starte 
på en frisk. Der er naturligvis ikke tale om, at Ferreri begyn
der at lave store teoretiske film, det ligger ham fjernt, men ved 
hjælp af »billeder«, som han slipper løs på filmens forløb, ser 
han, hvad der sker. »Liza« fortsætter faktisk, hvor »Dillinger« 
slap, blot foregår den ikke på Tahiti, men hvem siger også, at 
båden nogen sinde nåede så langt. I »Liza« har forfatteren 
Giorgio (Marcello Mastroianni) forladt sin familie og søgt 
tilflugt på en lille ø uden for Sardiniens kyst. Han mener at 
have fundet lykken i et primitivt liv sammen med sin hund 
Melampo. Så let går det bare ikke. En dag kommer overklas
sekvinden Liza til øen sammen med nogle venner; da hun ser 
Giorgio, beslutter hun at blive på øen sammen med ham. En 
magtkamp udspilles imellem Liza og hunden Melampo med 
Liza som vinder. Hun overtager hundens rolle og er skiftevis 
dominerende og underkastet. Til slut forsøger Giorgio, som 
også ingeniøren i »Dillinger« gjorde det, at flygte fra proble
merne. Men hans lyserøde dobbeltdækker vil ikke starte.

I forhold til Ferreris tidligere noget misantropiske menne
skesyn er der, selv om man måske ikke ligefrem kan tale om 
optimisme, dog en holdningsændring at spore i »Liza«. Hans 
distancerende voyeurisme er afløst af et betydeligt mål af 
ømhed og medfølelse. En kvinde, der er udstyret med hals
bånd og placeret i en hunds rolle, vil for de flest måske ikke 
ligefrem vække tanker om ømhed og forståelse, men det bør 
ikke glemmes, at det altid er manden, der er den svage part 
hos Ferreri. Marco Ferreri er ofte blevet beskyldt for kvinde
had, hvilket for så vidt også er berettiget. Det er blot ikke had 
til kvinder i almindelighed, men den form for had, der under
tiden opstår, når man tvinges til at acceptere, at nogen er 
stærkere end en selv og følgelig må ømme sig.

Der er i »Liza« et mylder af s værtfordøjelige indfald og 
referencer til alt fra Ødipus og Spartacus til Ludwig 
Van. Dens fragmentarisme er imidlertid villet, thi fra 
og med »Liza« er det ikke mere samfundet, der behandles; 

menneskene færdes nu i de lange skygger af et forlængst 
hedengangent system; vader rundt i civilisationens brokker. 
Dette kommer blandt andet til udtryk i Ferreris voksende 
interesse for billedet. Det talte ord derimod, omfatter han med 
umådelig mistillid.

Folk griner altid, når man nævner Ferreris næste film »La 
grande Bouffe«, 1973 (Det store ædegilde). Men ikke fordi 
filmen er så utrolig vittig. Det er kødets og mavens poesi, der 
vækker latter. En latter som også antikken og middelalderens 
mennesker dyrkede, og som er karakteristisk ved sin kon
stante dobbelthed, på samme tid grin og gråd, overbærenhed 
og gru. Med en veloplagthed, der er en af genrens mestre, 
femtenhundredetals forfatteren Frangois Rabelais værdig, 
dyrkes den groteske tradition i »La grande Bouffe«.

Fire midaldrende mænd: piloten Marcello (Marcello Ma-
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stroianni), mesterkokken Ugo (Ugo Tognazzi), dommeren 
Philippe (Philippe Noiret) og TV-journalisten Michel (Michel 
Piccoli) beslutter at spise sig til døde (i sig selv et grotesk 
paradoks) og benytter til dette formål en stor forfalden villa i 
Paris’ 16. arrondissement, hvortil de får bragt et enormt antal 
okser, lam, kyllinger m.v.

Selv om de fire mænd har besluttet at æde sig ihjel, fristes 
de alligevel undertiden af livet, hvilket giver anledning til et 
antal digressioner. Maden er i begyndelsen selvfølgelig nok, 
men Marcello beskæftiger sig også med at reparere sin blå 
Bugatti sportsvogn, og Michel træner (måske for at hjælpe 
peristaltikken en smule) ballet. Da Bugattien er køreklar, 
beslutter Marcello sig til at invitere tre ludere som tidsfordriv. 
De bryder sig imidlertid ikke særligt om atmosfæren i huset 
og forlader, efter at en af dem nærmest er blevet voldtaget på 
Bugattiens smukke motorhjelm, stedet. I mellemtiden er en 
frodig og djærv lærerinde (Andrea Ferreol) fra den nærliggen
de børnehave dukket op for at se, hvad der egentlig foregår. 
Hun afskrækkes ikke, men påtager sig rollen som moder og 
elskerinde samt assisterer på alle måder.

En morgen opdages det, at Marcello har siddet i sin Bugatti 
under nattens snestorm, og at han følgelig er frosset ihjel. 
Dernæst bukker Michel under. Han har allerede tidligt fået 
fordøjelsesbesvær og fjærter sig nu pinefuldt og til eget kla- 
verakkompagnement ind i det hinsides.

Da de tiloversblevne nægter at spise mere af hans mad, 
lader Ugo sig, med Philippes venlige hjælp, proppe med en 
formidabel paté, altimens Andrea blidt onanerer ham over i 
døden. Hun går derpå i seng med Philippe, der nu oplever sit 
første og sidste samleje.

Dagen derpå serverer Andrea et sidste måltid for Philippe, 
der sidder på en bænk i den misrøgtede, muromkransede 
have. Måltidet består af to geléer, formet som store lyserøde 
kvindebryster. Philippe dør lykkeligt efter at have friet til 
Andrea, og hans lig efterlades i haven, der er fyldt med uspiste 
slagtervarer. De hunde, man filmen igennem har hørt hyle, 
invaderer haven.

»La grande Bouffe« er som de fleste andre Ferreri-film lavet 
ud fra et af hans »billeder«, som man så har improviseret 
videre på. I dette tilfælde består billedets to komponenter af 
på den ene side menneskets fundamentale behov for at spise 
og på den anden side den store metafysiske tomhed, det mo
derne menneske føler. Hvad der sker i »La grande Bouffe« 
udspringer af spændingen imellem disse to poler. Ferreri ud
taler herom: »Man kan overhovedet ikke tale om overdrivel
ser. Det er umuligt. Hvordan skal man kunne udfylde den 
store tomhed, som vi føler. Den er et hul uden bund. I stedet for 
at lave »Det store ædegilde«, kunne jeg lige så godt have lavet 
»Det lille ædegilde« (...). Til grund for det hele ligger den 
samme fortvivlelse«.1)

I tilfældet »La grande Bouffe« fungerer Ferreris symboler 
fortræffeligt, men hans sans for symbolik fristedes dog over 
evne, da han en vinterdag i 1973 spadserede forbi Hallerne i 
Paris. Man har på dette tidspunkt ved at rydde et område, 
hvor Hallerne -  Paris’ mave -  lå, og hvor blandt andet det 
yderst moderne og kulturelle Beaubourg-museum nu ligger. 
Resultatet var et enormt krater, som Ferreri mente ville egne 
sig perfekt til at lave en indianerfilm i ... De visuelle mulighe
der var selvfølgelig enestående og indtrykket af det gamle, 
fundamentalt menneskelige, der afløses af det nye, mere eller
mindre overflødige, slående. Men derfra til at lave en film om 
General Custer og Little Big Horn med Mastroianni som 
Custer, Michel Piccoli som Buffalo Bill og blandt andre Serge 
Reggiani og Alain Cuny som indianere, er dog et stykke vej. 
»Touche pas å la femme blanche«, 1974 (Det store indianergil
de) blev da også en total fiasko. Selv om tanken er interessant
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nok, forbliver personerne skabeloner og integreres aldrig i 
den omgivende dekoration. Michel Piccolis filmdebuterende 
far, Henri Piccoli, er den eneste, der er værd at huske for sin 
rolle som Si tting Bulis far!

I overensstemmelse med den zigzagkurs Ferreris karriere 
aftegner, blev hans næste film derimod en vældig succes i 
Frankrig og Italien (mens den kun gik et par dage herhjem
me). Kammerspillet »La derniére femme«, 1976 (Den sidste 
kvinde), der ingenlunde drejer sig om den sidste kvinde, men 
snarere om den sidste mand, er en variation over kønsrollerne 
og familielivets fallit. Den fremstiller manden som den store 
taber i spillet, fordi han søger den eneste meningsfyldte rolle, 
der endnu er tilbage: moderskabet.

Ingeniøren Gérard (Gérard Depardieu) er blevet forladt af 
sin kone, der er flyttet sammen med en anden kvinde. 
Hun har dog været så betænksom at efterlade deres fælles 
barn hos ham som værn mod ensomheden, og han forsøger at 

udfylde sin tomhed ved at beskæftige sig med barnet. Gérard 
træffer pigen Valérie (Ornella Muti), der flytter ind hos ham, 
men mere kommer til at fungere som tilhører og moderfigur 
end som elskerinde. Hans evindelige jeremiader trætter selv
følgelig Valérie, og i et sidste desperat forsøg på at slippe ud af 
sin isolation og kønsbestemte identitet, kastrerer Gérard sig 
selv med en elektrisk brødkniv.

Filmen bygger så godt som udelukkende på Depardieus 
skuespiltalent. Han fik fra begyndelsen at vide, at han til slut 
ville få brug for kniven, og det var derpå op til ham selv at 
udforme rollen. Få kan vel som Depardieu forene phallokrati 
med ømhed og desperation.

»Efter »Den sidste kvinde« blev jeg klar over, at billedet af 
barnet stadig væk spøgte for mig, selv om filmen sådan set var 
»færdig«. Jeg prøvede derfor at ordne mine ideer, og samle 
materiale til en anden historie om forholdet imellem barnet 
og manden. Imidlertid forløstes min ængstelse under denne 
søgen i en ny type mand, en mand hvori den voksne og barnet 
eksisterer på én gang. Jeg spurgte mig selv om grunden til 
denne dobbelthed og mener at have fundet svaret i den dybe 
»historiske« krise, som vi gennemgår. Det er netop ordet 
gennemgår, man må bruge, thi jeg har forstået, at manden, 
jeg tænkte på, er et overgangsfænomen«.2) Som så ofte før 
bruger Ferreri et »billede« som udgangspunkt for sin film, 
men i »Ciao Maschio« (1978), der kan oversættes som »Farvel 
hankøn«, resulterer det i en enestående vellykket vision, der 
forener alt det bedste hos ham. Filmen bruger genialt New 
Yorks futuristiske facade som baggrund for en fabel om bame- 
manden Lafayette (Gérard Depardieu), hvis kulturelle og 
kønsmæssige splittethed illustreres af hans to arbejdspladser. 
Han arbejder dels i »The Wax Museum of Ancient Rome«, et 
besynderligt vokskabinet ejet af den ikke mindre besynderli
ge Flaxman (James Coco), der meget intenst oplever vor nu
værende kulturkrise som en parallel til romerrigets sammen
brud. Han er derfor overbevist om, at barbarerne og en ny 
middelalder står for døren. Nogle af de mennesker, Flaxman 
betragter som barbarer, er utvivlsomt at finde i det feminist
teater, hvor Lafayette har sin anden arbejdsplads. En dag 
finder feministerne på, at deres nye stykke skal handle om en 
mand, der bliver voldtaget. Da den eneste tilstedeværende 
mand, Lafayette, nægter at medvirke, bliver han slået ned, 
klædt af og voldtaget. Som voldtægtskvinde vælges paradok
salt nok den mindst aggressive, Angelica (Gail Lawrence), der 
oven i købet viser sig at være forelsket i sit offer.

En dag, da Lafayette er ude at spadsere med sine kuriøse 
venner, finder de ved Hudson-flodens bred en død kæmpeabe. 
Den ligger i sandet neden for World Trade Centers to stål- og 
glasmonolitter. Normalt er der slet ikke sand på dette sted, 
men man havde lige revet en bygning ned, og vupti var Ferreri 
der med filmholdet! I hånden på det King Kong-lignende 
monster opdager de en chimpanseunge, som Lafayette tager 
til sig og opdrager som sit barn. Sammen med Angelica fra 
feministteatret har han nu pludselig anskaffet sig en verita
bel familie. Men idyllen varer selvfølgelig ikke længe.

En af Lafayettes venner, Luigi (Marcello Mastroianni) hæn
ger sig i den skyskraberbeskyggede kolonihave, hvor han har 
dyrket sine tomater og illusioner, og Lafayette har et opgør 
med Angelica, fordi han ikke ønsker at påtage sig ansvaret for

Gérard Depardieu og King Kong 
i en scene fra »Ciau Maschio«
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det barn, hun venter med ham. Da han derpå vender tilbage 
til sin kælderlejlighed, er chimpanseungen blevet ædt af de 
rotter, der er ved at invadere byen. Lafayette cykler fortvivlet 
hen til »The Wax Museum of Ancient Rome« i håb om at finde 
trøst, men finder kun en togaklædt Flaxman i færd med at 
deklamere en scene fra Shakespeares »Julius Cæsar«, og 
Flaxman lader sig ikke røre. For ham er det et uigendriveligt 
bevis på barbarernes indtog, at nogen kan bevæges så meget 
af en abeunges død, og han provokerer Lafayette til at slå sig 
ihjel, for på den måde at opnå del i glansen fra hans romerske 
forbilleder, der som et ritual lod deres slaver slå sig ihjel. 
Lafayette kaster Flaxman mod en statue, hvilket forårsager 
en kortslutning i det elektriske system, så ikke kun museets 
tableau med det brændende Rom, men hele voksmuseet går 
op i flammer, inklusiv Lafayette.

Filmens slutscene viser den nøgne Angelica på en strand
bred sammen med sin legende datter.

Hovedtemaet i »Ciao Maschio« afspejles allerede i bil
ledet af Lafayette foran King Kongs kadaver og Man- 
hattans monumentale massivitet. Lafayette befinder 
sig ved første blik imellem symbolerne på fortid og fremtid, 

men i virkeligheden er skyskrabersamfundet jo slet ikke 
fremtid. Det er den nutid, vi nægter at acceptere allerede 
findes, og som vi ikke er i stand til at indrette os på. Mændene 
i Ferreris film er alle overgangsfænomener, der febrilsk søger 
frelse i fortiden, det være sig historien (Flaxman), en nostal
gisk humanisme (Luigi) eller en spejlen sig i sin oprindelse 
(Lafayette). Paradoksalt nok er chimpanse ungen ved at dø af 
skræk, da Lafayette klæder sig ud som abe!

Med kvinderne stiller sagen sig anderledes. De har aldrig 
haft samme betydning som mænd i udformningen af den 
kultur, der ifølge Ferreri for længst er drattet sammen med 
ørerne på os: »Dybest set bekymrer problemet »Historie«, at 
lave Historie, ikke kvinden. Blandt andet fordi hun altid er 
blevet holdt uden for Historien. Den model, som vort samfund 
er bygget på, er en i bund og grund mandlig model, hvor man 
fuldstændig har glemt kvinden. Og heri ligger hendes chance 
(...). Netop fordi hun har spillet en marginal rolle, har hun 
kunnet bevare en vis form for autonomi, hvilket igen gør 
hende mindre sårbar end manden og således mindre involve
ret i vores krise«.3) Kvinden er derfor, hvor nødigt vi end vil, 
den, vor overlevelse hviler på. Som Angelica i filmens slutsce
ne har hun bevaret sine instinkter med hensyn til artens 
fortsættelse.

Ferreri synes efter mesterværket »Ciao Maschio«, der be
synderligt nok aldrig har fundet nåde for danske filmimportø
rers øjne, at fortsætte sin mærkelige vane med at gå to skridt 
frem og et tilbage. Tilbageskridtet er den efter sigende mis
lykkede »Chiedo asilo« (1980), der handler om den netop fær
diguddannede Roberto (Roberto Benigni), der skal ud og af
prøve sine teorier i børnehavens virkelige liv. Han drømmer 
om at kunne bevare spontaneiteten og friheden hos børnene, 
men hans ideer vækker mistillid både hos hans venner og i det 
omgivende samfund. Slutteligt går han sammen med en 
dreng, der lider af autisme, d.v.s. en sygelig indesluttethed, og 
som det er lykkedes ham at få til at tale, ud i havet. Robertos 
flugt understreges af, at hans veninde i samme øjeblik føder 
deres barn. »Chiedo asilo« fortsætter således, om end i det 
små, temaerne fra »La derniére femme« og »Ciao Maschio«.

Den fordrukne poet Charles Serking er hovedpersonen i 
Ferreris seneste film »Tales of Ordinary Madness«,4) 1981 
(Helt normal galskab). På et tidspunkt er han blevet inviteret 
til New York, hvor han skal indlemmes i et fornemt forfatter- 
refugium. Serking får den store ære at spise frokost med 
stedets principal, en vis Mr. Strange. Problemet er bare, at

Serking ikke kan få en bid ned så tidligt på dagen. Han siger 
derfor høfligt nej tak, da han tilbydes et stykke quiche. I 
næsten samme åndedrag understreger han, at han derimod 
frygtelig gerne vil have noget mere rødvin og udstøder et 
rungende ræb. Mr. Stranges næstkommanderende bemærker 
udglattende, at ræb i det gamle Kina betød, at man værdsatte 
maden! Kulturens normaliserende og beroligt dulmende 
egenskab er en af grundene til, at Serking — og Ferreri -  
efterlader kulturen i klædeskabet.

Serking (Ben Gazzara) har valgt at leve blandt down-and- 
outers i udkanten af samfundet. I begyndelsen af filmen hol
der han foredrag i et besynderligt, phallossymbol-prydet tea
ter. Hans emne er stil. Stil er svaret på alt. Katte har stil. Han 
har set hunde med mere stil end mennesker, selv om hunde 
kun sjældent har stil. Stil er, når Hemingway blæste hjernen 
ud på sig selv... og han definerer kunst som det at gøre noget 
svært med stil. Serking betragter det liv, han fører, som stil. 
Og let er det bestemt ikke at omgås de kvinder, der optræder i 
hans liv. Alligevel lykkes det Serking at slippe ud af sine 
affærer med værdigheden i behold. Han klarer dette ved hele 
tiden at distancere sig i forhold til sine omgivelser. Han har 
aldrig travlt og lever, hjulpet af alkoholen, i nuet. Han hviler i 
sig selv, fordi han betragter ydre værdinormer som ligegyldi
ge. Serking er i virkeligheden en slags dandy med modsat 
fortegn. Som disse originalitetssøgende herrer fra 17. hundre- 
detallet, dyrker Serking jeg’et ved distanceringens middel.

Sammenligner man med Ferreris øvrige mænd, har Ser
king opnået at hvile i sig selv og således udholde en
somheden ved hjælp af stil. Der opstår imidlertid en 
krise for ham, da han møder luderen Cass (Ornella Muti). Hun 

tiltrækker ham, fordi hun, enestående og overjordisk, besid
der den renhed, Serking søger (Serking-Searching!). Fra det 
øjeblik, Serking lægger værdi i noget udefra kommende, mis
ter han sin ligevægt og ro. Således forsøger han, efter at have 
truffet Cass første gang, med en tyk kvindes hjælp at vende 
tilbage til moderskødet. Da Cass begår selvmord, er Serking 
slået helt ud af stilen. Han flytter ud til et hotel ved havet og 
forsøger at skrive sig ud af sine problemer. Her møder han en 
femtenårs pige, med hvem han aftaler følgende byttehandel: 
hun skal vise ham sine bryster, mod at han siger et digt. Pigen 
fører Serking ud på en sandtange, klæder sig af og Serking 
deklamerer et prosadigt om den fremtid, der allerede er nutid, 
hvor blomsterne springer ud, dækket af støv fra atomforsøg og 
giftig svamp.

Serking må altså videre, det er ikke nok at hvile i sig selv og 
kunne holde det hele ud, hvis det betyder, at man lukker af for 
de ting, der virkelig betyder noget. Og Serking søger renhe
den i snavset.

Ferreris verden kan meget vel være »bizar, absurd, karike
ret, unormal og grum«, og man kan sagtens forestille sig, hvor 
rædselsfuldt vulgære hans film virker på mennesker, der 
betragter deres omverden som pæn, ordnet og meningsfuld. 
Marco Ferreri er en yderst ureglementeret filmskaber, hvis 
grundholdning er den store skepsis. Men netop denne hold
ning sætter ham i stand til hele tiden at nå videre i sin 
afskrælning af menneskelige illusioner. Derfor pisker Ferreri 
sine personer frem til de yderste konsekvenser af deres livsop
fattelser. Tiden er for Ferreri altid forud for os og derfor er en 
bestandig omvurdering af værdierne nødvendig.

NOTER:
1) Positif 156, februar 1974, p. 39.
2) Fra pressematerialet, uddelt ved Cannes-festivalen 1978.
3) Positif 207, juni 1978, p. 18.
4) Filmen bygger på Charles Bukowskis novellesamling »Erections, Ejacula- 

tions, Exibitions and General Tales of Ordinary Madness«, men skylder den 
ikke meget.
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UDVIKLINGSLINIERI 
DANSK EKSPERIMEN
TALFILM SIDEN 1960
HELGE KRARUP & CARL NØRRESTED

I den foregående artikel behandlede vi dansk eksperimental- 
films første tiår, fra 1942 til 1953.

Efter 1953 går det stille for sig indenfor denne filmform, 
men så omkring 1960 begynder der igen at ske noget.

FLASHBACK TIL 1950’ERNE
Krigen havde for alvor gjort dokumentarismen til en bevæ
gelse (også) i Danmark.

Med dokumentarismen var den første breche i studiepro
duktionerne blevet etableret -  den anden var med eksperi
mentalfilmen.

Eksperimentalfilmtraditionen betød dels en anvendelse af 
eksteriører parallel med dokumentarismen, dels laboratorie
forsøg med direkte, abstrakte påmalinger af filmstrimlen a la 
Len Lye og Norman McLaren. Da filmmuseet (oprindelig 
under Dansk Kulturfilm) beskæftigede sig med filmkopie
ring, var det direktøren Ove Brusendorff -  i forvejen meget 
interesseret i filmeksperimenter -  der i praksis kom til at 
forvalte denne lille del af Dansk Kulturfilms produktioner, 
repræsenteret bl.a. ved Jørgen Roos og Søren Melson.

Tilskyndet af dansk dokumentarismes internationale gen
nemslagskraft i efterkrigstiden fremmede staten dokumenta
rismen til fordel for eksperimentalfilmen.

50’erne igennem fungerede eksperimentalfilmen under 
meget ringe opmærksomhed og fortrinsvis for egen regning. 
Den var der ikke mange der havde lyst til at betale. Derfor 
gled disse folk for en stor del over i •>brugsfilmen«.

Søren Melson lavede dokumentarfilm foruden at han fra 
1952 kom til at spille en stor rolle i udviklingen af dansk 
radio- og TV-teater. Albert Mertz fungerede også som habil 
dokumentarist gennem 50’erne. Jørgen Roos blev som be
kendt selve dokumentarismens kronprins. I SFC blæste nye 
vinde mht. en bevidst udvikling af dansk kortfilm både under 
ledelse af Ebbe Neergaard (1946-57) og den senere direktør 
Werner Pedersen (konsulent fra 1959 og direktør fra 1962-67). 
Begges åbne linie -  bort fra den eksplicit brugsorienterede 
kortfilm -  etablerede en ny mulig fremtid for eksperimental
filmen og betød at grøden i den ny dokumentarisme bredte sig 
til Danmark med hhv. »free cinema« (eksempelvis Tørk Hax- 
thausens »Et sted at være « (1960 -  om ungdomsklubber) og 
cinéma vérité (repræsenteret med Henning Carlsens trilogi 
»Hvordan har vi det?« (1956-64).

Alle disse tendenser blomstrede sammen med novellefil
men op i Kortfilmrådet.

UAFHÆNGIGE FILMFOLK
Omkring 1960 opfattede mange filmen som det medie, der 
bedst udtrykte den moderne, industrialiserede verden -  må
ske ligefrem som et fremtidens medie.
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Det var et internationalt opbrud: Free Cinema i England, 
Den ny Bølge i Frankrig, New American Cinema i USA -  
indbyrdes forskellige, men ny, åbne, uakademiske. -  En ræk
ke billedkunstnere involverer sig derfor på forskellig måde i 
filmmediet. Hvad enten det har været for filmens større ud
bredelse; dens rytme og collagemuligheder; dens dynamiske 
bevægelse eller hvad der end har været tiltrækkende i forhold 
til det statiske maleri og de akademisk prægede malermiljøer.

Asger Jorn oprettede i 1961 Dansk-Fransk Eksperimental- 
filmkompagni, som bl.a. finansierede Albert Mertz’s »So ein 
Ding muss ich auch haben«, 1962, der søgte at indfange stem
ningen i Wirtschaftswunderets Vesttyskland. Jorn og Dubuf
fet havde lavet musikken, spillet på legetøjsinstrumenter o.l. 
Jorn købte også Mertz’s film fra 1960 af en form for happening 
foran Thorvaldsens Museum, hvor en sydamerikansk maler 
udfører et spontanmaleri til en jazzgruppes musik. Den har

intet med tyske studenter at gøre, derfor titlen: »Hvor er de 
tyske studenter?«

1959-60 ledede den amerikanske billedkunstner Sam Kaner 
eksperimental skolen ved den private institution Det danske 
Filmakademi i København. Her gik bl.a. Lennart Steen, 
Kjeld Ammundsen og Ole John; de to sidste møder vi igen i 
ABCinema-gruppen.

Den internationale Fluxus-gruppe (der gæstede Danmark i 
1962) havde som danske medlemmer Arthur Koepcke og Eric 
Andersen, der begge anvendte filmen, udover andre medier; 
Koepcke især i 8 mm, men dog også i 16 mm film med »The 
Dog« (1969) hvori verden beskues fra gravhundehøjde. Eric 
Andersen var fra 1964 i gang med ekstreme anvendelser af 
filmmediet. I den internationale fluxus-antologifilm, har Eric 
Andersen en film bestående af enkeltbilledoptagelser.

Derudover har han lavet en lang række projekter for film, 
hvor hans skriftlige instrukser afstikker rammerne, indenfor 
hvilke publikum/aktørerne kan handle. Projekterne spiller 
på en bevidstgørelse om kommunikation som sådan.

SITUATIONISTERNE
Den mest anarkistiske filmgruppe i Danmark havde opholds
sted i Sverige, samlet omkring Jørgen Nash’s Drakabygget.

Jørgen Nash var medlem af den første internationale situa- 
tionistgruppe, der 1957 blev grundlagt af Asger Jorn. Denne 
situationistiske internationale baserede sig på brokker af 
marxisme, fænomenologi og eksistentialisme (navngivet ef
ter Sartres »Situations«). (Note 1.) Man var imod alle former 
for autoriteter og institutionaliseringer, men var alligevel ret 
doktrinær i sine krav til medlemmerne, hvilket medførte en 
række eksklusioner, bl.a. af Jørgen Nash. Han oprettede der
på anden situationistisk inernationale i 1961 med bl.a. Jens 
Jørgen Thorsen som medlem. Denne anden gruppe var mere 
spontanistisk og fandenivoldsk og vendte sig mod kunstens/ 
kunstneres selvhøjtidelighed. Den ville nedbryde skrankerne 
mellem publikum og optrædende/kunstner, hvilket manife
steredes i de CO-RITUS’er, gruppen foranstaltede. Situationi
sterne omkring Drakabygget talte om filmskaberen som pro
fessionel amatør, idet de ville tage det bedste fra disse to 
begreber. De ønskede en form for folkelighed; en fri, spontan, 
anti akademi sk film. Jens Jørgen Thorsen definerer en situa
tionsfilm, som en film der indgår som led i en åben situation; 
denne åbne situation afhænger af deltagernes handlinger. 
Ofte anvendtes flere film, der projiceredes samtidig. Det var 
ikke den enkelte film som værk, der interesserede, så meget 
som det forhold filmene etablerede indbyrdes under den sam
tidige multiprojektion, (i interview med os august ’82).

I Jens Jørgen Thorsens tidligste film var det ikke så meget 
optagelserne, det drejede sig om, som sammenklipningen. 
Ofte var det foreliggende, fundne film, f.eks. reklamefilm, 
nyhedsudsendelser o.l., som Thorsen klippede om eller sam
men med andet filmmateriale. Et anonymt, fælles billedstof, 
som han satte ind i ny sammenhæng. Han ville i disse film 
tangere folkekunst -  i modsætning til en mere individuelt- 
mytisk billedverden.

Oprøret med det autoritære og institutionelle ses også i de 
heftige udfald mod statens kulturinstitutioner, der er kom
met fra Drakabygget.

En scene fra
den danske eksperimentalfilm 
»Ofelias blomster«
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11964 og 65 arrangerede Thorsen og Nash en række situatio- 
nistiske filmfestival’er, der bl.a. vendte sig mod filmcensuren. 
»Pornoshop «, 1965 af Thorsen, Novi Maruni og Niels Holt 
vakte stor skandale både i Danmark og Sverige.

De ialt 5 festivaler viste danske, svenske og i øvrigt uden
landske eksperimentalfilm, der ellers ikke havde forevis
ningsmuligheder og som yderligere protest mod officielle fe
stivaler blev de forlagt til »decentrale«« steder som Orkelljun- 
ga, Halmstad og Holte.

UDVIDET FILM
i 1960’ernes kunst var der en tendens til at overskride de 
enkelte kunstarters grænser og blande forskellige medier 
indenfor samme værk. Dette viste sig også i den åbning mod 
rummet og publikum, som situationisterne praktiserede. -  
Begrebet udvidet film står for anvendelsen af filmmediet på 
måder, der går ud over den gængse forevisningsmåde, hvor 
een film projiceres på et lærred som publikum fokuserer øjne 
og opmærksomhed mod -  en hierakisk, perspektivcentreret 
situation.

Ved forevisning af to film samtidig -  hvad enten det er oveni 
eller ved siden af hinanden eller på forskellige vægge i lokalet 
-  sker der en spredning af publikums opmærksomhed; denne 
er ikke længere entydigt dirigeret mod filmforløbet på ét 
lærred. Publikum må foretage et valg mellem de to -  eller 
flere -  billedflader, der projiceres.

En sådan de-fokusering inddrager samtidig rummet, som 
publikum er til stede i; for mange der arbejder med udvidet 
film er dette vigtigt, fordi det kræver en stillingtagen til det 
aktuelle her-og-nu.

Udvidet film kan også være film blandet med en eller flere 
optrædende, der indgår i interaktion med filmen(e). F.eks. 
spillede Jens Jørgen Thorsen på en films tilblivelse og opløs
ning i »Homage a Viking Eggeling«, opført i Arhus 1967: En 
film af nordmanden Bjørn Kahrs blev projiceret på gennem
sigtig plastik, som J. J. Th. bemalede med hvid maling, hvor
ved filmbilledet efterhånden blev synligt -  hvorpå Thorsen 
snittede lærredet i stykket med en kniv. Altsammen foregik 
det til en jazz-gruppes musik. -  Med denne blanding af film og 
musik nærmer vi os den særlige form for udvidet film, som 
lysshow repræsenterer.

LYSSHOW
Lysshow udgør et helt specielt kapitel i Danmark -  også set i 
international sammenhæng. Lysshow kan defineres som »le
vende« udført billedprojektion til levende musik. At projek
tionerne udføres på stedet som en slags tilblivende film er 
vigtigt, idet det giver plads til improvisationer på basis af 
musikken og rummet. -  Normalt anvendes lysbilleder, scene
lys, film og særligt projektionsapparatur; wetslides- som var 
et centralt billedelement hos de fleste lysgrupper- er i sig selv 
en form for levende billeder: Projektion af farvede væsker der 
blandes og bevæger sig.

Lysshowet som form var tæt forbundet med beatmusikken 
og blev udviklet for at inddrage flere sanser end lyd-spektret. 
Væggene -  og synssansen -  blev aktiveret og rummet som 
sådan blev en del af det samlede udtryk. En fornemmelse af 
totalitet og omsluttethed, der passede godt til musikkens eu
foriske henvendelse til »krop og sjæl«. I USA havde lysshows 
været i gang siden begyndelsen af1960’erne; herhjemme star
tede det i 1966 omkring det gryende hippiemiljø. Det blev 
hurtigt en fast bestanddel ved beatarrangementer. Vi har 
fundet 63 navne på lysgrupper -  små og store -  hvortil kom
mer de, der ikke nedsatte sig med navn og regelmæssig optræ
den. — Det skal siges, at det langt fra var alle grupper, der

anvendte film; og endnu færre, der selv lavede film; en del af 
de, der involverede film, brugte lejede film.

Alene for navnenes skyld er der grund til at nævne de mest 
anvendte lysgrupper: Camelius Mørchs Dynamostråle, Chi- 
mera Lightshow, King Kong, Libido, Lucifer Lighthouse, Lys
hol Mortensen, Tezcatlipoca, Uranus, Zodiac. A f navnene kan 
man se allusioner til tegneserier, myter, astrologi og lignende 
fantasibefordrende sfærer, hvilket stemmer overens med den 
høje tilstand, grupperne skabte.

1970-72 var lysshowenes kulminationstid herhjemme. I 
1970 havde musik- og lysgrupper oprettet et eget ukommerci
elt booking-kontor, Musik og Lys, der skabte grundlaget for 
en bunke arrangementer. Men omkring 1972 kullede beatmil
jøet til og de fleste lysgrupper opløstes.

Nogle få grupper fortsatte dog, fordi det simpelthen var 
blevet deltagernes udtryksform at lave lys, bl.a. Lyshol Mor
tensen og King Kong. Med den generelle politisering i 
1970’ernes begyndelse dannedes en del diasgrupper, der arbej
dede sammen med musikgrupper for at illustrere et politisk 
budskab i sangene, f.eks. hos Røde Mor.

De ny musikgrupper i slutningen af 1970’erne -  punk og 
new wave -  inddrog igen lyset til at udvide udtryksspektret i 
mere sansebombarderende, forvirrende/åbnende retning, 
f.eks. med Cinema Noir og XTRA. (Note: 2).

KORTFILMRÅDET
Udover det uafhængige, eksperimentelle filmarbejde var der i 
1960’erne statsstøttede eksperimenter.

Kortfilmen i statslig regi blev taget op til revision i begyn
delsen af 1960’erne. Inden den store kulturlovgivningsbuket 
under Statens Kunstfond 1964, var der nedsat et kortfilmud
valg i 1962. Dér søgte man en effektiv statslig løsning på det 
kvantitative fald i kortfilmproduktionen. Man måtte ligele
des afveje kortfilmproduktionens relevans i forhold til TV- 
mediet.

Både SFCs direktør Werner Pedersen og lederen af Later- 
na-Film Mogens Skot-Hansen gik ind for en produktion af 
»frie kortfilm«, dels til rekruttering af nye spillefilmtalenter, 
dels for en nødvendig fornyelse af den stagnerende kortfilm
tradition, (note 3). Skot-Hansens forslag fra 1965 blev forbille
de for Kortfilmrådet (K.R.), der blev oprettet samme år direk
te under Kulturministeriet.

2/3 af kortfilmbevillingerne skulle anvendes til produktion 
af film med kunstnerisk sigte og med emner af kulturel eller 
samfundsmæssig betydning (herunder biograffilm); den sid
ste trediedel skulle anvendes til »frie kortfilm«.

-  Først i 1967 blev Werner Pedersen formelt udnævnt til 
direktør for Kortfilmrådet og Axel Jepsen (produktionsleder 
på SFC) blev udnævnt til direktør for SFC. Han kom også til 
at stå for den administrative og tekniske side af KRs produk
tioner og SFC for distributionen.

Med oprettelsen af KR blev det utidssvarende Dansk Kul
turfilm næsten sat ud af funktion og Ministeriernes Filmud
valg blev afviklet. TV havde overtaget størstedelen af den 
statsinformative opgave fra kortfilmens område. Derfor men
te man, at der var brug for en satsen på personligt prægede, 
kunstneriske film i KR.

-  Begrebet »frie kortfilm« var ikke identisk med eksperi
menter. En stor del af de første produktioner var traditionelle
novellefilm og tegnefilm, ofte lavet af filmbranchens folk.
Traditionelle er nok så meget sagt; men i hvert fald i en tungt 
finkulturel, spillefilmsprætentiøs opsætning. Forfatterop
lægget skulle også være elitært: Ole Gammeltofts »Signalet«, 
1966 efter Anders Bodelsen, Ole Roos’ »Tur i natten«, 1968 
efter Panduro og »En mand «, 1971 efter Soya, o.a.

Som en reaktion mod denne finkulturelle overbygning slog

30



Kirsten Stenbæk og Bent Gråsten igennem med spexagtige 
pasticher på kostumefilm -  med vage litterære allusioner og 
tydeligt fascineret af amerikanske musicals. Dette skete både 
i KR- og spillefilmregi: »Timelærer Nansen«, 1967 og »Nonne
kysset«, 1968, begge KR; »Fantasterne«, 1967 og »Lenin, din 
gavtyv«, 1971, begge spillefilm. De er ikke egentlig eksperi
mentalfilm, men er det indenfor spillefilmtraditionen.

De første, egentlige eksperimentalfilm i KRs regi blev pro
duceret i 1967: »Kærlighed varer længst« af Carl Bang; »Cor- 
ny« af Niels Viggo Bentzon; »Sol er oppe« af Gunnar Sneum 
og »Det perfekte menneske« af Jørgen Leth, ( produceret som 
»bunden« film.) (Note 4).

ABCINEMA
Den eksperimentalfilmgruppe, der markerede sig mest i of
fentligheden, var uden tvivl ABCinema.

Gruppen havde rod i nogle folk, der fungerede i direkte 
opposition til den filmtekniske ekspertise. Fotografen Ole 
John havde kontakt med Drakabygget og var blevet bidt af 
den legende indstilling til filmmediet. I begyndelsen af 
60’erne traf han Jørgen Leth; sammen med Jens Jørgen Thor- 
sen besluttede de at lave en portrætfilm om jazz-pianisten 
Bud Powell, »Stopforbud«, 1963. Til deres store overraskelse 
blev filmen købt til distribution af SFC.

Leth og Ole John fortsatte med »Se frem til en tryg tid«, 
1965. Mens det professionelle filmmiljø var uden forståelse for 
disse produkter, fandt de faktisk støtte under Werner Peder
sens direktion af SFC. Det, de stod for, var således erkendt i 
statsapparatet før gruppemanifestationerne i 1968.

På et møde i maj 1968, der var indkaldt på initiativ af Ole 
John, Leth og Erik Thygesen, blev ABCinema stiftet. ».. .om
kring 40 yngre skuespillere, forfattere, billedkunstnere, film
folk, kritikere og komponister (har) besluttet at kaste sig ud i 
et forsøg på at etablere et alternativ til det eksisterende film
miljø...« (if. ABCinema-skrivelse, 28.7.68).

Det var bl.a. Hans-Jørgen Nielsen fra TA’-tidsskriftet (hvor 
også Thygesen var involveret), Per Kirkeby og Bjørn Nørgård 
fra Den eksperimenterende Kunstskole (= Eks-skolen, opret
tet 1961 som alternativ til Kunstakademiet) og filmarbejdere 
som Erik Crone og Allan de Waal. Mens gruppen omkring TA’ 
ønskede en slags teoretisk overbygning, ønskede Ole John og 
de Waal ikke så megen diskussion men masser af kollektive 
manifestationer i det billige super-8 mm-format. ABCinema 
var selvfinancieret, idet medlemmerne betalte et månedligt 
kontinent; for dette blev der oprettet en filmbank, hvor de 
efter en kvotaordning kunne hente råfilm. Man fik dog ind
ledningsvis en støtte fra Filmfonden, der i 1970 blev trukket 
på grund af revisionskritik (!)

Bag det hele lå et film/kulturpolitisk ønske om at afmystifi
cere filmmediet. Ole John skriver i et manifest »På vej mod en 
ny film«: »Demokratisering af filmmediet er (...) ABCinemas 
første og eneste programpunkt. Ned med kvalitetsgrænserne, 
ned med det litterære snobberi og frem til billederne og ekspe
rimenterne. Frem med filmene til publikum, frem til debat
terne, frem med det personlige udtryk. (...) Midt i en tids
strømning, hvor slagordet er ungdomsoprør og kulturrevolu
tion, er ABCinema startet uden oprør eller revolution, men 
bare følgende undergrundsprincippet -  hvis der er noget, du 
er utilfreds med, så gør selv noget andet...« (cit. efter die asta 
6. febr. 1969, s. 8).

Efter små to år, i 1970, konstaterede en generalforsamling, at
de mere ukendte medlemmer var forsvundet fra gruppen, 
tilbage var de i forvejen professionelle kunstnere — og ABCi
nema opløstes. Men mange projekter var i hvertfald blevet

gennemført. I en status i Kosmorama 96, apr. 1970 kunne Ole 
John mønstre: 3 super-8 kollektiv film, hver lavet af 10-15 
mennesker; ca. 50 individuelle super-8 film, især indenfor 
dagboggenren. 2 kollektive 16 mm film. Derudover havde 
man lagt megen energi i arbejde med udvidede filmformer, og 
man var ude omkring med sine film, ligesom man havde gjort 
et ihærdigt pressearbejde.

Den æstetik der præger ABCinemafilmene var mærket af 
Den eksperimenterende Kunstskoles holdning til billeder og 
medier. En del af filmene var kollektivt optaget, hvor man lod 
et kamera gå på omgang eller hver deltager havde et kamera. 
Resultatet blev så -  ofte ubearbejdet -  sammenklippet.

I det hele taget var filmene og deres skabere involveret i 
samtidens anti-autoritære oprør og dets temaer.

Den kvindelige seksualitet fik nærmest martyrisk karakter i 
flere af ABCinema-folkenes produktioner. Kvinden blev ud
styret med velkendt ikonografi fra Kristus’ Lidelseshistorie-  
jævnfør den genkommende, kvindelige korsfæstelse af Lene 
Adler Pedersen og hendes blottelse foran publikum foran et 
kors i en baggård i »Frændeløs«, 1970.

De samme konnotationer optræder i mindre grad i kollek
tivfilmen »Eftersøgningen«, 1970. Det er ganske forbavsende 
hvor meget der skal gøres op med den kristne billedtraditio- 
ner i malernes undergrundsfilm. Det mest markante eksem
pel er »Nadveren« af Bjørn Nørgård o.a., 1970, der i vrængen
de tableau’er å la Leonardo da Vinci’s »Sidste Nadver« gør 
denne seance til et show med mere og mere fordrukne »discip
le« og en udskiftelig Jesus.

At et sådant opgør stadigvæk havde kraft viste også reak
tionerne på Jens Jørgen Thorsens Jesus-film projekt.

KORTFILMRÅDETS 
VIDERE PRODUKTION
KR fik gennemført forhandlinger angående den første co- 
produktionsaftale mellem Danmarks Radio (DR) og filmbran
chen i 1969. Som en vigtig udløber af disse forhandlinger blev 
det besluttet at oprette en workshop med DR og Filmfonden 
som parter.

1 1970 forsøgte Kortfilmrådet at indføre produktionsgrup
pesystemet kendt fra Polen via instruktøren Jerzy Bossak, 
således at ansvaret for produktionerne decentraliseredes til 
den enkelte gruppe. Bossak kom til at stå for en gruppe, der 
fortrinsvis producerede samfundsrettede film, og Jørgen Leth 
stod sammen med Jørgen Roos for en mere eksperimenteren
de produktion. (Note 5).

Leth havde jo været tilknyttet ABCinema og deres kollekti
ve produktionsform kom i høj grad til at præge KR i 1970-72.

Som nævnt blev ABCinema opløst i 1970, men i 1971 domine
rede ABCinema-folk helt KRs produktion med bl.a. »Konspi
ration« af de Waal, »Nadveren« af Bjørn Nørgård o.a. og »Tre 
piger og en gris« af Kirkeby o.a.

På trods af, at SFC konsekvent har udlejet statsproducerede 
film var disse KR-produktioner åbenbart for meget for SFC’s 
direktør Axel Jepsen, der i 1970 nægtede at udsende »Frænde
løs« af et kollektiv og Allan de Waals »Notater om NATO«. De 
kunstneriske eksperimenter og pamfletfilmene var så stor en 
anstødssten, at produktioner fra KR blev opført i et selvstæn
digt katalog, udenfor SFCs eget Katalog. Dette censurerende 
skred i en tradition resulterede i, at Workshoppen på sin side
helt måtte gennemføre sin egen private distribution.

Med den ny filmlov 1972 opløstes KR og kortfilmproduktionen 
blev overført til SFC. KR’s produktionssystem smittede så at
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sige af, idet man som erstatning for de to produktionsgrupper 
ansatte to tidsbegrænsede programredaktører, der sammen 
med en fast konsulent og SFCs direktør stod for den kommen
de kortfilmproduktion. Som konsulenter blev Jørgen Leth 
ansat sammen med Børge Høst. -  Mulighederne for eksperi
menterne var for størstedelen rykket over i Workshoppen.

WORKSHOPPEN
Et udvalg til samarbejde mellem film og TV barslede en 
workshop i 1964-65 ved et initiativ bl.a. udgået fra Theodor 
Christensen og Hans Sølvhøj. Workshoppen var udelukkende 
beregnet for etablerede ansatte i Danmarks Radio eller film
branchen. DR var den drivende kraft og det lykkedes et par 
små produktionsgrupper at fremstille 3 produktioner, 1965. 
Det blev først produktionsaftalen mellem DR og kortfilmrå
det, der sammen med en henvendelse fra Sammenslutningen 
af danske filminstruktører til DR 7.2.69 satte skub i dannel
sen af den første egentlige Workshop (WS) 1970, der skulle 
finansieres af DR og filmfonden. (Note 6 ).

Mens DR kun var interesseret i videreuddannelse af produ
cere og fonden nok kunne sympatisere med instruktørsam
menslutningens ønske, var det arbejdsudvalget på WS, der 
blev egentlig udslagsgivende for WS’s funktioner. (Note 7). 
WS hentede en del medlemmer fra ABCinema og indlemmede 
derved en del af de medieorienterede elementer fra ungdoms
oprøret i det vidtrækkende statsapparat. -  Arbejdsudvalget 
ønskede at WS skulle udsende film der udtalte en gruppes 
politiske fordringer, uden at de pågældende skulle besidde 
»filmiske« forudsætniner. (Note 8).

I forlængelse af ABCinema-traditionen blev der satset en 
del på super 8 mm-udstyr, som slet ikke var accepteret norm 
hverken i TV eller på SFC. Staten var tydeligvis ikke interes
seret i en vidtgående distribution eller produktion af disse 
film.

WS’s ledelse bestod i begyndelsen af 4 personer, udpeget af 
de to interesseorganisationer og to af ledelsen udgjorde med 4 
personer af WS-medlemmer et arbejdsudvalg. Mens ledelsen 
fungerede bureaukratisk, tegnede arbejdsudvalget produk
tionslinien. Dette gav anledning til en del gnidninger mellem 
disse to organer.

Til forskel fra 64-65 WS’en var det meningen at produk
tionsgrupperne skulle aflønnes. Ophavsretten til filmene 
skulle tilhøre DR og fonden i forening, derfor anså man i 
begyndelsen ikke distributionen som et problem. I og med at 
WS’ arbejdsudvalgspraksis medførte at WS blev åbent for 
»alle«, opgav man alligevel aflønning og ydede råfilm, appa
ratur og konsulentbistand. Ophavsretten og distributionen 
blev derfor hurtigt centrale problemer (note 9). For at manife
stere demokratiseringen gennemførtes lave produktionsom
kostninger, derfor blev det noget skralt med laboratoriefunde- 
rede æstetiske forsøg. (Note 10). Til fondens og DR’s rædsel 
hobede de politiske pamfletfilm sig op. De to investorer kunne 
da prise sig lykkelig over de manglende afsætningsmulighe
der.

Da fonden erstattedes af det langt mere progressive Filmin
stitut (FI) ønskede DR i 1974 helt at trække sig ud. WS havde 
ikke båret frugt som udklækningsanstalt for genialske pro
ducere og instituttet kunne i DR’s øjne kun virke fremmende 
på de herskende demokratiseringstilstande.

I årene 1970-74 lå godkendelse af ansøgninger til WS på op 
mod 70%. Der var følgelig en stor spredning af emner. Derfor 
kan man ikke sige, at en bestemt gruppe manifesterede sig i

Lene Adler Petersen i en scene
fra den villet provokerende eksperimentalfilm
»Frændeløs«

WS -  de der søgte at lave deres film i WS, var i højere grad 
politisk artikulerede end interesserede i eksperimenter. God
kendelsesprocenten faldt de følgende år, hvor man koncentre
rede sig mere om at få projekterne gennemført end at sætte så 
mange i gang som muligt.

1976 blev WS lukket efter en Folketingsbeslutning. Et ty
deligt udslag af politisk censur. Muligvis også en undvigelses
manøvre fra FI for at afværge de mange hede angreb på FI, da 
bestyrelsen gik i protest mod behandlingen af Thorsens Je- 
susfilm-manuskript (som ikke havde med WS at gøre). En 
anden bevæggrund til Centrumsdemokraten Rene Brusvangs 
succes med sine angreb var, at Berlingske Tidende gjorde en 
stor sag ud af, at udstyr fra WS anvendtes til optagelser af 
politiske demonstrationer. Kun lukning af WS kunne få CD 
til at gå med i finanslovsforslaget.

Da WS var lidt af en mærkesag i den kulturpolitiske 
ytringsfrihed for Socialdemokratiets kulturpolitik under 
Niels Matthiasen, lykkedes det faktisk under filmlovsrevi
sionsforhandlingerne at få WS til at genopstå i 1977. FI fik i 
den anledning nedsat et udvalg angående den nye WS bestå
ende af Henning Camre, Niels Jensen og Christian Hartkopp. 
De ansatte Ole John som produktionsleder, der også havde 
været i det første arbejdsudvalg i 1970 og en af Ole Johns 
betingelser for at indgå som daglig leder, var at den eksperi
mentelle holdning fra den tid skulle realiseres. Ganske vist 
blev der også lavet eksperimentalfilm i 1970-76 WS’en, men 
efterspørgslen efter disse blev hurtigt ringe, da den lille dis
tribution som WS havde, for størstedelen havde en tradition 
relateret til politiske gruppers arrangementer. Med ansættel
sen af en fast leder mistede arbejdsudvalget en stor del af sin 
kompetence. Samtidig med genåbningen dannedes en video
workshop i Haderslev.

Produktionerne blev herefter afviklet mere professionelt 
fortrinsvis i 16 mm og med større vægt på eksperimenter, der 
dog skulle kunne afsættes til SFC snarere end til WS’ egen 
private distribution, Dansk Filmcentrum, der startede 1976 i 
forlængelse af WS’s distribution.

Det betød en betydelig professionalisering og WS mistede i 
nogen grad sin funktion som en service for helt uprofessionel
le. WS var således på vej bort fra sin oprindelige grundtanke 
til at blive et elitært produktionssted for billige kortfilm (note 
11).

Det skal nævnes, at der også i 1970’erne var en række 
uafhængige produktionsgrupper -  udenfor Workshoppen, 
(men som for en dels vedkommende har fået støtte fra WS.) De 
fleste orienterede sig mod en politisk filmpraksis: DOKfilm, 
Trællenes Børn, Århus Filmværksted, Danmarks Filmfond, 
Hornsherred Film m.fl. Også indenfor distributionen var der 
nogle uafhængige alternativer, såsom Kinok, der distribuere
de eksplicit politiske film og Alternativ Film, der ville oprette 
et helt ucensureret distributionskatalog.

Som udtryk for politiseringen i 1970’erne kan Hornsherred 
Films »credo« stå: »Mens man (i 1960’erne) lavede film, der 
henrykkede hinanden og var så fantastisk »rigtige« i form og 
indhold, film der virkelig bragte filmkunsten milevis aflysår 
fremad, havde man desværre glemt at folks billedopfattelse 
blev styret af Leisner-shows, amerikanske actionsfilm og tv- 
serier. Folket var pisseligeglade med undergrundsfilm.

Så slæbte man sig langsomt i gang igen, ligesom andre 
måtte gøre det. Filmgrupper begyndte at knytte an til konkre
te bevægelser og begivenheder. Der kom film om slumstorme
re, om rødstrømper, om gadeteater og langsomt fik man sig 
hægtet af »bare« at filme begivenheder. Man begyndte at lave 
film, der argumenterede i stedet for blot at fremstille. Film 
som »Flere atomkraftværker«, »Akkord«, »Naturlig energi«
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En scene fra »Tre piger og en gris«

osv. Film der er lavet i et sprog, folk kan forstå: »De er til at 
holde ud at se på«. Man begyndte at snakke med masserne.« 
(Cit. fra s. 19 i Thygesen, red.: Uprofessionelle Billeder, 1980.)

KVINDEBEVÆGELSENS
FILM
En gruppe eksperimentalfilm er kun svagt repræsenteret i 
KRs regi, men repræsenterer til gengæld den vigtigste samle
de bevægelse i 1970’erne: Kvindebevægelsen. De blev betrag
tet som pamfletfilm og tilhørte derfor produktionsmæssigt 
WS. KR var vel for mandsdomineret, (note 12).

Kvindefilmene stod i et dilemma mellem at blive historisk 
relateret til den mandsdominerede avantgarde-tradition, 
mens de i deres faktiske formsprog helt stod udenfor den 
eksplicite politiske film. (Note 13). Som et oprør mod continui- 
ty-traditionen benyttede en stor del af filmene drømmebille
der — udgået fra den traditionelle kvinderolles elendighed: 
børnefødsler og dobbeltarbejdet, undertrykkelse i seksualli
vet, kernefamilien -  som det ses i bl.a. Ursula Reuter, Jytte 
Rex’s, Irene Stages og mindre i Lizzie Corfixens film.

Men også indenfor kvindefilmen optræder spændinger mel
lem den eksperimenterende og den dokumentariske tradi
tion, repræsenteret ved Mette Knudsen og Elisabeth Ry- 
gaard. Kvindefilmene var dog et aspekt af den eksperimentel
le film, som SFC knækkede halsen på. Her var Jytte Rex den 
udvalgte, dels fordi hun kunne legitimeres som »kunstne
risk« (maler), dels var hun næppe så rabiat i kvindeholdnin
gen. SFC var medvirkende årsag til a t »'Veronicas Svededug«, 
1977 blev produceret. Hendes »Achilleshælen er mit våben«, 
1979 var også den første film som Instituttet gav fuld finansie
ring. (Note 13 A).

TV/VIDEO
Ganske vist har dette drejet sig om eksperimentalfilm, men 
den tilsvarende anvendelse af elektroniske billeder via TV og 
video bør nævnes. Det har nu ikke så ofte været filmfolk, som 
det har været malere, der herhjemme har anvendt disse mu
ligheder.

Adgangen til det dyre apparatur har været temmelig svær, 
så aktiviteterne har været begrænsede. — Danmarks Radio/ 
TV gav omkring 1970 forskellige kunstnere adgang til at 
afprøve det ny farve-tvs muligheder, bl.a. til Ågård Andersen 
og noget senere til amerikaneren Ron Nameth. Men TV har 
ellers glimret ved sit fravær m.h.t. eksperimenter med elek
tronikken. Og derved har mulighederne været begrænset til 
mindre video-systemer. Kunstakademiet har haft lidt video
arbejde- men der har herhjemme ikke udviklet sig kunstnere 
med video som primært udtryksmedie. — Som nævnt blev

video-workshoppen i Haderslev oprettet i 1977, men dér har 
man koncentreret sig om den sociale anvendelse af video.

De typer arbejder, der er tale om i det eksperimenterende 
video, kan groft rubriceres som: 1) dokumentation af happe
nings, aktioner, situationer o.l. 2) Iscenesættelser af dramati
ske handlingsforløb, f.eks. med Tom Elling og Niels Lomholts 
Mr K/Lein-serie. 3) Arbejde med de elektroniske signaler ved 
at manipulere farve, elektronistrålens afbøjning, skærmens 
fosforlag, osv., osv., herunder også anvendelse af de helt speci
fikke billedverdener som feedback-teknikkerne åbner for. 4) 
Endelig: inddragelse af videoudstyret i installationer, hvor 
man evt. involverer publikum. Dette er ofte i form af skitser 
og anvisninger, netop p.gr. af den vanskelige adgang til ud
styr. (f.eks. videoprojekter af Eric Andersen siden 1965 og af 
William Louis Sørensen.) (Note 14).

I forhold til 1960’ernes udladninger af eksperimenterende 
arbejde med film og maleri, litteratur osv., kan man konstate
re, at eksperimentalfilmen i 1970erne blev trængt i baggrun
den af den generelle politisering. Nogle få fortsatte dog ufor
trødent. I slutningen af 1970’erne synes der igen at være 
grobund for en vægtning af det æstetiske aspekt i maleri og 
litteratur. Dette har (endnu?) kun sat sig svage spor i brugen 
af filmmediet.

Noter
Af pladshensyn kan vi ikke bringe en filmografi over eksperimentalfilmen 
efter 1960).

1. Om situationismen: Guy Debord: Skuespilsamfundet, 1972 og J. V. Martin, 
red.: Der er et liv efter fødslen, 1972.

2. Om lysshow: Helge Krarup: »lysshow« i film-uv nr. 2, 1971, og Børge og 
Svend Åge Mortensen: »Lys og musik« i Lampetten 1, 1975.

3. Werner Pedersen’s forslag var fra 1962, altså før Filmskolens oprettelse 
1965.

4. Om kortfilmrådet desuden: Peter Tolstoy og Peter Berg: De statslige kort
filminstitutioner i perioden 1965-75. Særområde. Filmvidenskab, Kbh. 
Univ. 1978.

5. Leth udtalte i et interview (Information 15/6-70) at han og Roos ønskede 
eksperimenter, der ikke nødvendigvis skulle være formalistiske, men med 
et klart forhold til tidens strømninger.

6. Formanden for sammenslutningen Sv. Å. Lorentz kunne netop henvise til 
talenter, der havde vist nye facetter via 1964-WS’en: Leif E. Christensen og 
Ulla Ryum som filmforfattere, og Franz Ernst’s instruktør debut m.m.

7. WS’s budget var på 350.000, siden hen ca. 800.000 delt mellem DR og 
fonden. (DR støttede ikke WS dens første år, 1970). For disse bagateller 
produceredes overordentlig mange film for mindre end en normal spille
films budget.

8. Jfr. Retningslinier: ■■§ 1. Danmarks Radio og filmfonden etablerer i fælles
skab en workshop med det formål at give kreative medarbejdere indenfor 
film og TV mulighed for at producere film, som ikke kan gennemføres i den 
normale produktion herunder gennemprøve utraditionelle udtryksformer 
og arbejdsmetoder •. Fra juli 1973 ændret til: »S 1. Filminstituttet og Dan
marks Radio etablerer i fællesskab en workshop for filmiske forsøg med det 
formål at give folk, der har arbejdet eller ønsker at arbejde med film og TV 
mulighed for at producere film som ikke kan gennemføres i den normale 
produktion«.

9. Ved den manglende aflønning kom produktionsgruppen principielt til at 
eje sin egen deponerede kopi. Derfor etablerede WS en slags distribution 
ved at lave en filmliste med produktionens adresse. Indkomsten blev så 
fordelt mellem WS og ophavsmænd. Dermed kom udlejningspriserne til at 
basere sig på et realistisk budget, som slet ikke kunne tage konkurrencen 
op mod SFC’s symbolske udlejningspriser. SFC negliserede også hér sine 
forpligtelser, men SFC aftog gerne de bedste WS-produktioner til dumping
priser. WS kan opfattes som et billigt produktionsled for SFC.

10. Der var heller ikke råd til kopier. Filmene eksisterede ofte kun i originaler, 
som hurtigt kunne gå tabt eller miste deres førlighed ved alternative 
arrangementer, hvor den tekniske kompetence ikke var den allerbedste.

11. Se desuden: Karin Jacobsen, Leif Ottosen, Dorthe Wendt, Claus Karner: 
»Alternativ filmproduktion i Danmark 1970-80«, (særområde) Filmviden
skab 1980. Kbh. univ.

12. Per Kirkeby kuppede derfor et KR-budget til en helaftensfilm ved at overla
de en produktionsgaranti til Ursula Reuter Christiansen, Lene Adler Pe
tersen og Elsebeth Therkildsen: Tre piger og en gris« 1971.

13. Her blev 1940’emes eksperimentalfilmkvinde Maya Deren (USA) aldrig 
rigtig slæbt frem som det indenfor den fortællende film blev tilfældet med 
Dorothy Arzner (USA).

13. A: om Kvindefilm: Anne Marie Søderberg: Myter og modbilleder i: Troel- 
sen, red.: Levende billeder af Danmark, 1980. Inger Thomsen: Halvfjerds
ernes Kvindefilm i: Film Ur 66, sept. ’81.

14. Videokunst: Ron Nameth: »Udvidet fjernsyn« i Bindu 8, 1973. Niels Lom- 
holt: »Et par synspunkter omkring videomediet« Århus Kunstavis 7,1976. 
Helge Krarup: »Punkter og underpunkter om videokunst« i Dansk Video
tidsskrift 5/6, 1980.
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JAN KORNUM LARSEN

Jeg har altid set mine film som en søgen efter noget, der 
kunne ske. Ikke i betydningen improvisation, men som 
noget man finder undervejs, enten ved hjælp af skuespil

lere eller i landskabet. Ligegyldigt hvad. Da jeg så befandt 
mig i en situation, hvor jeg var i stand til at beherske det hele, 
savnede jeg det uforudsete. Man opnår fuld kontrol hvad an
går teknikken, men går glip af hvad jeg anser for at være det 
vigtigste i en film: at vise ting der har ret til at gøre sig 
bemærket. (Cahiers 337, Juni 1982 p. 15)

Bitterheden i denne bemærkning fra Wim Wenders og den 
slet dulgte adresse til Hollywoods nye elektroniske vidunde
re, skyldes selvfølgelig det mareridtsagtige forløb, som ind
spilningen af hans seneste film »Hammett« har haft.

Wim Wenders befandt sig i efteråret 1977 i et ørkenområde i 
Australien for at lave research til en ny film, da han blev bedt 
om at sætte sig i forbindelse med Francis Ford Coppola. Efter 
at have set »Den amerikanske ven« ønskede Coppola at få 
Wenders til at instruere en film over Joe Gores’ kriminalro
man »Hammett«, en halvbiografisk hyldest til forfatteren 
Dashiell Hammett, der er faderen til den moderne hårdkogte 
kriminalroman og så stor en sproglig fornyer, at Hemingway 
efter sigende skal have ladet sig inspirere. Inden henvendel
sen til Wenders havde Coppola forgæves forsøgt at overtale 
Nicholas Roeg og Frangois Truffaut.

Bortset fra den naturlige fristelse, der for de fleste europæi
ske instruktører ligger i at få lov til at lave film i Amerika, 
havde Wenders en særlig motivation på grund af sin begej
string for Hammetts romaner. Den film han ønskede at optage 
i Australien, skulle have været en detektivfilm, og han havde 
faktisk medbragt alle Hammetts fem romaner som inspira
tionskilde. Wim Wenders accepterede derfor med glæde Cop- 
polas tilbud.

Lidet anende hvilke hurdler, der i de kommende fire år 
skulle tårne sig op foran ham, tog Wenders i marts 1978 til 
San Francisco for at researche og skrive manuskript. Coppola 
lovede ham al mulig støtte og gav ham totalt frie hænder. En 
detektiv blev sat til at undersøge, hvad personen Hammett 
egentlig foretog sig i 1928, det år hvor romanen foregår og 
hvor Hammett havde samme alder som Wenders nu, halv
treds år senere. Man fandt også frem til den lille lejlighed i 891 
Post Street, som Hammett boede i på det pågældende tids
punkt. Da den tilfældigvis var ledig, installerede Wenders sig, 
læste alt Hammett nogensinde havde skrevet og begyndte ud 
fra denne næsten totale identifikation at skrive manuskript 
med Joe Gores og besætte filmens roller.

Frederic Forrest
som Dashiell Hammett i en scene 
fra filmen »Hammett«

HAMMETT



Egentlig var det Wenders tanke, at filmen skulle være en 
tysk-amerikansk co-produktion. Den skulle naturligvis have 
amerikanske skuespillere i hovedrollerne, men co-produk- 
tionsformen skulle samtidig give plads for tyske skuespillere i 
nogle af filmens mindre roller. Wim Wenders tidligere film er 
alle produkt af et nært samarbejde imellem ham selv og en 
fast skuespiller- og teknikertrup. Derfor lagde han stor vægt 
på at få nogle herfra, især skuespilleren Rudiger Vogler og 
fotografen Robby Muller, med i sit amerikanske eventyr.

Det var ligeledes meningen, at »Hammett« skulle optages i 
sort-hvis og at den skulle have indre monolog for på den måde 
at vedgå sin gæld til trediverne og fyrrernes amerikanske 
kriminalfilm.

Coppola og Wenders var enige om, at »Hammett« på en 
gang skulle være en spændende kriminalfilm, en film om en 
forfatter og et portræt af den gådefulde person Dashiell Ham
mett. Problemerne lå længe i selve den manuskriptmæssige 
afbalancering af disse tre bestanddele. Coppolas køb af Holly
wood General Studios, som han omdøbte til Zoetrope Studios 
medførte imidlertid yderligere forsinkelser og optagelsernes 
start blev berammet først til marts 1979 og siden til februar 
1980. I forståelig frustration over de evindelige udskydelser, 
lavede Wim Wenders i foråret 1979 en film om og til instruktø
ren Nicholas Ray, som han følte sig nært knyttet til og som var 
i færd med at dø afkræft. Filmen kom til at hedde »Lightning 
over Water«.

Omsider kom så »Hammett« endelig i gang den 4. februar 
1980. Wim Wenders havde måttet opgive sine planer om tysk 
deltagelse, ligesom det var blevet besluttet ikke at optage 
filmen i sort-hvid.

Efter ti ugers optagelse stoppede Coppola produktionen.

Der havde været konstante diskussioner, fordi Wenders 
ønskede at improvisere og ændre i manuskriptet. For 
at vise, hvad han egentlig gik og lavede, havde Wen

ders klippet en foreløbig version, hvor han erstattede de 
manglende slutscener med tegninger. Coppola fandt historien 
for kompliceret, plottet for tåbeligt, bipersonerne for talrige, 
tempoet for langsomt og slutningen for dårlig. Han dikterede 
følgelig, at det var bedre at gemme resten af budgettet til 
senere og i mellemtiden ansætte en ny forfatter til at muge ud 
i manuskriptet og ændre slutningen. Kriminalforfatteren 
Ross Thomas fik denne opgave, og afløste således Tom Pope, 
der allerede havde afløst den oprindelige manuskriptforfatter 
Joe Gores.

I slutningen af 1980 var det lykkedes Ross Thomas at sim
plificere manuskriptet, og han havde fundet en slutning, som 
både Coppola, Wenders og filmens distributør kunne accepte
re.

Dermed var problemerne bare ikke løst. »Hammett« var 
oprindelig et nogenlunde almindeligt filmprojekt fra San 
Francisco-selskabet American Zoetrope. I mellemtiden havde 
Coppola færdiggjort »Apocalypse Now« og investeret enorme 
summer i sit nye Hollywood legetøj: Zoetrope Studios. »Ham
mett« var derfor gået hen og blevet et prestigeprojekt for en 
mand, som mange ønskede et gevaldigt nederlag. Endvidere 
var Coppola gået i gang med prøverne til sin nye film »One 
From the Heart«. Til hovedrollen havde han valgt den for
holdsvis ukendte Fred Forrest, der tilfældigvis også spillede
Dashiell Hammett i Wenders film..!

»Hammett« måtte altså vente til »One From the Heart« var 
færdig. Og Coppola er jo ikke just kendt som en filmens Jens 
Lyn.

I begyndelsen af januar 1981 fik Wenders besked på, at hans 
tilstedeværelse i Los Angeles først ville være påkrævet i slut
ningen af april. De tre måneder han således havde til overs,

benyttede han til at rejse lidt rundt. På vej fra Paris til New 
York, hvor han bor, besøgte han nogle venner i Lissabon, der 
sammen med instruktøren Raoul Ruiz og den franske fotograf 
Henri Alekan var i færd med at indspille en film, »Le Territoi- 
re«.

»Jeg så det portugisiske landskab, byen Lissabon, havet... 
og altsammen gav det mig en sådan lyst til at filme dér og 
intet andet sted, at jeg tre dage efter spurgte Alekan, om han 
ville fortsætte med at arbejde i Portugal efter at Ruiz’ film var 
færdig.« (Cinematographe 78, p.24) I overensstemmelse med 
sin impulsive natur, fik Wenders hurtigt skaffet penge, skre
vet et fem siders treatment og ansat skuespillere, der foruden 
størstedelen af Ruiz’ skuespillere blandt andet talte instruk
tøren Sam Fuller og den franske skuespiller Patrick Bauchau, 
som man kender fra Eric Rohmers »La Collectionneuse«. Kun 
ti dage efter ideens undfangelse, startede optagelserne til 
»Der Stand der Dinge«, som filmen blev døbt. Det er Wim 
Wenders fjerde film i sort-hvid og den er som de øvrige tre 
påbegyndt uden tilstedeværelsen af et manuskript. Robert 
Kramer kom næsten hver dag fra Paris for at hjælpe med 
manuskriptet.

På mange måder er »Der Stand der Dinge« et overlevel
sesprojekt, ligesom »Lightning over Water« var det. 
Wim Wenders har flere gange udtalt, at man ikke skal 

drage for store paralleller imellem »Der Stand der Dinge« og 
hans oplevelser i forbindelse med Zoetrope. Men filmens be
skrivelse af et produktionsteam, der har måttet standse opta
gelserne på grund af pengemangel og som venter på, at produ
centen skal vende tilbage fra Los Angeles med ny kapital, kan 
ikke undgå at give visse associationer til »Hammett«, selv om 
Coppola næppe, som filmens producent, har mafiaforbindel
ser, og selv om det næppe går så galt i virkeligheden, som i 
»Der Stand der Dinge«, hvor både producenten og instruktø
ren dræbes af mafiaens kugler, fordi producenten har tilladt 
at filmen i filmen »Tage Survivors«(!) optages i sort-hvid, 
hvilket gør den usælgelig og dermed mafiaens investering 
urentabel.

Den 23. november 1981 var man omsider klar til at prøve 
igen. Med et nyt manuskript, en ny fotograf, en ny klipper og 
en ny række Coppola-ordrer. Det var oprindelig meningen, at 
en meget stor del af »Hammett« skulle optages på de autenti
ske locations i San Francisco og omegn. Coppola forlangte nu 
at 70 procent af filmen skulle optages påny -  og vel at mærke i 
Zoetrope studierne i Hollywood! De få udendørs optagelser, 
man havde brug for, kunne man så tage fra den første udgave 
af filmen. På mange måder var det således en helt ny film, 
Wenders skulle til at lave. En af grundene til at Coppola 
forlangte studieoptagelser var, at der kun resterede tyve pro
cent af budgettet. Coppola forlangte af samme grund også, at 
den resterende del af filmen (90 sider manuskript) skulle 
laves på fire uger.

Foruden den lidt uvante fornemmelse ved at skulle arbejde i 
studier hele tiden, forårsagede den stramme økonomi også at 
Wim Wenders måtte optage en del af filmen i video, hvilket 
betød, at han det meste af tiden sad plantet foran en skærm, 
ude af stand til at kunne se skuespillerne direkte.

Det lykkedes faktisk at overholde tidsfristen nogenlunde. 
Derefter var kun klipningen tilbage og Wenders fik sammen
med klipperen Barry Malkin besked på at gøre »Hammett«
klar på tre måneder, hvilket er circa halvdelen af den tid, 
Wenders normalt bruger til at klippe en film. Allerede i marts 
1982 syntes Coppola, at det hele trak for længe ud. Han reage
rede derfor ved at lade tre nye klippere færdiggøre filmen og 
arrangerede derpå en række tys-tys forestillinger med et til
fældigt publikum fra gaden. På baggrund af reaktionerne
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Lydia Lei, Frederic Forrest og Peter Boyle i en scene fra »Hammett«

bestemte han sig for at klippe filmen endnu kortere end den i 
forvejen var.

Hvor meget Wenders er der blevet tilbage i »Hammett«?
'Identitet’ er den umiddelbart indlysende indfaldsvinkel. 

Dels fordi samtlige Wenders-film bevæger sig omkring dette 
tema, dels fordi Wim Wenders tydeligt fra filmens start har 
forsøgt at identificere sig med Hammett, og endelig fordi hele 
indspilningsforløbet, inklusive indspilningen af »Lightning 
over Water« og »Der Stand der Dinge« unægtelig har form 
som en kommentar hertil.

Alle Wenders-filmenes hovedpersoner er i slægt med ro
mantikkens antihelte, hvilket han selv ikke har undladt at 
gøre opmærksom på i f.eks. »Falsche Bewegung«, der er en 
slags parafrase over Goethes »Wilhelm Meister« og dermed 
hele dannelsesromangenren. Man finder også et tydeligt 
slægtskab imellem romantikkens individualistiske, døds
mærkede helt og personen Dashiell Hammett.

Hammett (1894-1961) fik tidligt tuberkulose og tilbragte 
lange perioder af sit liv på hospitaler og sanatorier. Sygdom
men blev ikke just bedre af hans i perioder selvdestruktivt 
umådeholdne alkoholforbrug. Allerede som 21-årig blev han 
detektiv i »Pinkertons National Detective Agency«, hvilket 
gav ham indblik i mange lag af datidens sociale liv. Han 
udviklede i denne modtagelige alder en stærkt individuel 
moralopfattelse, som man genfinder hos hans kendteste de- 
tektivfigur, ’loneren’ Sam Spade. Hammett anså det for uhyre 
vigtigt aldrig at blive for følelsesmæssigt involveret, altid at 
holde en vis distance og fremfor alt under alle omstændighe
der at bevare sin selvagtelse og integritet. 11921 holdt han op 
hos Pinkerton, blev gift og begyndte at skrive reklametekster 
og -  lidt senere -  kriminalhistorier, som han afsatte til det 
kulørte blad »The Black Mask«. Han fik hurtigt succes og 
skrev fra midten af tyverne til 1933 de fem romaner, som han 
skylder sin berømmelse og hvoraf »Malteserfalken« og »Glas
nøglen« er hovedværker. Fra midten af trediverne skrev han 
så besynderligt nok ikke mere. Han levede luksuøst af sine 
romanfigurer, som han mod klækkelige honorarer tillod at

optræde i alt fra tegneserier til radiospil. Paradoksalt nok 
blev han fængslet for uamerikansk virksomhed under 
McCarthy-perioden og endte sit mærkelige liv næsten som 
eneboer, i overensstemmelse med den distance og romantiske 
kynisme, der er et af hans væsentligste karakteristika. Den 
gådefuldhed der præger hans eksistens, bliver ikke mindre af 
at det eneste menneske, der formentlig har kendt ham nogen
lunde, forfatteren Lillian Hellman, med stor omhu har hæget 
om den, bl.a. ved at undlade at skrive en lovet biografi. Ham
mett har således næsten fået status af myte.

Dashiell Hammett forblev hele sit liv i det individualistiske 
oprør. Han nægtede at lade sig indpasse og dømte dermed sig 
selv til at stå udenfor. Den samme beskrivelse kunne gælde 
Philip Winter i »Alice i byerne«, Bruno Winter og Robert 
Lander i »Undervejs«, Ripley og Zimmermann i »Den ameri
kanske ven« samt alle Wim Wenders rebelske instruktørhelte 
med Nicholas Ray og Sam Fuller i spidsen -  for slet ikke at 
tale om Wim Wenders selv.

Det er således langt fra tilfældigt, at Hammett-figuren 
tiltrækker Wim Wenders.

Også selve historien i »Hammett« fokuserer på identitet
stemaet: Den foregår i 1928, hvor Hammett (Fred Forrest) i 
nogle år har forsøgt at slå igennem som forfatter. Han bor i en 
lille udmyg lejlighed i udkanten af San Franciscos Chinatown 
og befinder sig i en uafklaret situation, hvor han endnu ikke 
bliver taget alvorligt som forfatter, samtidig med at han for 
længst er holdt op med at betragte sig som detektiv.

I denne opbrudstilstand opsøges han af en vis Ryan (Peter 
Boyle), som han tidligere har arbejdet sammen med hos Pin
kerton. Ryan er faktisk en slags faderskikkelse, idet han har 
taget sig af den unge Hammett og oplært ham i detektivbran
chen. Han har endog på et tidspunkt reddet Hammetts liv, 
hvilket han ikke undlader at gøre opmærksom på, da han 
fortæller, at han er kommet for at bede Hammett hjælpe sig 
med at finde en forsvunden kinesisk pige ved navn Crystal 
Ling. Hun befinder sig formentlig et sted i Chinatown, oply
ser han.
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Da Hammett og Ryan går ned for at købe en flaske whisky 
og sende det manuskript, Hammett netop er blevet færdig 
med, opdager de, at de bliver skygget. Midt i det kaotiske 
Chinatown, begynder Ryan lidt umotiveret at skyde efter 
deres forfølger. Ryan forsvinder i virvarret og Hammett opda
ger pludselig, at nogen har hugget manuskriptet fra hans 
lomme. Lidt lost står han nu tilbage, symbolsk set uden fader 
og uden identitet.

Hammett bliver altså nærmest nødt til at påtage sig sin 
gamle rolle som detektiv. Under efterforskningen i San Fran- 
ciscos underverden skygges han konstant af den mildest talt 
besynderlige person, der fulgte efter ham og Ryan. Forfølge
rens talentløshed overbeviser Hammett om sit eget værd og 
får ham til at føle, at han endnu ikke helt har glemt sin gamle 
profession. Efter mange genvordigheder finder han ud af, at 
hele røret skyldes, at Crystal Ling er blevet fotograferet i såre 
kompromitterende situationer med seks af byéns rigeste 
mænd. Det viser sig, at det faktisk er Ryan og Crystal, der 
forsøger at skaffe sig en million dollars, og at de har haft brug 
for Hammett til at sløre og formidle. Alle er nemlig enige om 
at man kan stole på Hammett -  men grunden til at man kan 
stole på Hammett er, at han ikke udgør nogen som helst 
trussel.

Det skorter ikke på bemærkninger som: »>Go home and 
type, Hammett« eller >» You’ll find I’m not so easily dealt with 
as your paper villains« etc. De ’cops, crooks og big rich’, der 
efter Hammetts udsagn styrer byen, betragter ham som ufar-

Hammett ved skrivem askinen

lig efter at han er begyndt at skrive. Og når Hammett ikke en 
gang kan narre forstanderinden ved missionshuset, er det 
tydeligvis fordi hun i modsætning til ham ved, hvad der fore
går i byen.

Hammett føler sig da også lidt fortabt, da han på et tids
punkt lidt bistert erklærer, at de eneste to mennesker han som 
firetrediveårig kan stole på, er en rapkæftet bibliotekar og en 
gammel taxachauffør (i Elisha Cooks fortræffelige figur). 
Sandheden er faktisk at Hammett konstant bruges som en 
brik i et spil. Kun sjældent kan han overskue, hvad der vil ske 
og det er hele tiden ting udenfor Hammetts kontrol, der fører 
ham videre i spillet.

Hvad der ikke lykkes for Hammett som detektiv, lykkes 
derimod til fulde som skribent. I fiktionens manipulerbare 
verden bruger han sin egen (tidligere) virkelighed som råma

teriale. Således oplever man i filmens begyndelse en drømt 
sekvens fra det manuskript, han netop er blevet færdig med. 
Her optræder Ryan som 'The Continental Op’ og Hammetts 
venlige bibliotekarveninde Kit som den dødsensfarlige gang
sterpige Sue Alabama, der som den lakoniske kommentar 
siger: »could use sex the way some guys use a blackjack«...

Hammetts bedste ven er derfor i realiteten hans Underwo- 
od-skrivemaskine, som han da også i hele filmen omfatter 
med en næsten erotisk hengivenhed. Omtrent på samme 
måde som Bruno Winter i »Undervejs« behandler sit filmma
skineri.

Underwood’en betegner Hammetts triumf over virkelighe
den. Hvor han tidligere, f.eks. i 'Continental Op’-historien har 
brugt Ryan som forbillede for sin detektivfigur og Ryans 
oplevelser som historiens råmateriale, bearbejder han nu sine 
seneste oplevelser så de i fiktioniseret form bliver til romanen 
»Malteserfalken« med den nye detektiv Sam Spade, alias 
Hammett, i hovedrollen.

Det er ikke svært at genkende filmens English Eddie Hage
dorn som model for »Malteserfalkens« Gutman, den klodsede 
homoseksuelle skygge som Gutmans ven ’the punk’ eller poli- 
tiduoen Bradford og O’Mara som romanens Dundy og Pol- 
haus.

Hammett bliver ubrugelig som detektiv fordi han inderst 
inde foretrækker drømmen for virkeligheden, og netop spæn
dingen imellem disse to poler skaber hans litterære berøm
melse. Det specielle ved Dashiell Hammett er nemlig, som 
hans kollega Ellery Queen siger i forordet til »A man called 
Spade«: »He blends, intermingles, combines extreme roman- 
ticism of plot with extreme realism of characterization. His 
stories are the stuff of dreams; his characters are the flesh- 
and-blood of reality.f..) -  Hammett is one of the purest and 
most uninhibited romantics of us all.«

Selvom manuskriptet har været igennem utallige hænder 
undervejs, er »Hammetts« univers altså meget lig den ver
den, man kender fra Wenders tidligere film. Dette skyldes 
måske snarere at Hammett og Wenders minder om hinanden 
end det skyldes nogen ’auteur’-ånd fra Wim Wenders side. Det 
eneste der ikke er blevet ændret i de fire år man har arbejdet 
på filmen er dens titel og at forråde Hammett ville også være 
at forråde Wenders.

Det punkt hvor »Hammett« er væsensforskellig fra de øvri
ge film, Wenders har lavet, er tempoet. Under lykkeligere 
produktionsvilkår, ville man utvivlsomt have fokuseret min
dre på personerne og i højere grad, som Wenders også antyder 
i denne artikels indledende citat, have ladet omgivelserne 
tale med. Robby Mullers poetisk dvælende kamera kan man 
godt savne af og til.

»Hammett« skulle oprindelig have været i sort-hvid. På 
dette punkt har man indgået et acceptabelt kompromis, idet 
man har givet filmens technicolor en sort-hvid kvalitet og 
dermed understreget billedkompositionens tydelige inspira
tion fra den amerikanske maler Edward Hopper. Som i Hop
pers kontrastrige, stiliserede storbybilleder skildres perso
nerne som indadvendte, selvtilstrækkelige og mærkeligt vil
jeløse. Men indflydelsen fra denne malers stil og selvberoende 
personer mærkede man jo allerede i »Den amerikanske ven«.

Wim Wenders udtaler selv, at det i højere grad er blevet en 
»film directedby...« enden film »made by...«, men omstændig
hederne taget i betragtning er »Hammett« blevet en overra
skende vellykket film, der bærer tydeligt præg af sin instruk
tør. Man kan indvende, at der måske er dalet mere studiestøv 
end poesi ned over den.

Francis Ford Coppola er her på det sidste begyndt at kalde 
sig Francis Coppola, fordi han er kommet i tanke om en 
udtalelse fra sin far: never trust a man with three names...
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VERDEN IFØLGE GARP
Instruktør: George Roy Hiil.
En af mine store glæder ved litteratur er oplevelsen af nye 
verdener, dvs. verdener, der består af genkendelige elementer 
stykket sammen på en ny måde, så man føler sig som en vågen 
vandrer i drømmenes verden. Og her er det vandringen, der 
betyder noget, snarere end den finurligt tilrettelagte rute, 
også kaldet intrigen.

En af mine store betænkeligheder ved filmen er industriens 
hæmningsløse trang til at filmatisere alt, hvad der har vist 
sig gangbart indenfor litteratur, rimeligvis ud fra den nok 
rigtige -  kommercielt rigtige -  tankegang, at der derved på 
forhånd er sikret et stort potentielt publikum. Betænkelighe
derne skyldes naturligvis de mange skuffelser, når drømme
billederne ikke stemmer overens med instruktørens, når den 
nye verden viser sig at være alt for konkret. Jeg tænker ofte 
på historien om de to geder, der er i færd med at spise et par 
ruller film af »De ti bud«. »Nå, hvad syn’s du?«, spørger den 
ene. »Arh, bogen var nu bedre!«

Men naturligvis er der undtagelser, som vi hver især kan 
nævne. Mike Nichols’ »Catch 22« er helt fremme i min erin
dring, og George Roy Hilis »Slagtehus 5« presser sig på. Erin
dringen om den gjorde, at jeg med nogen forventning så frem 
til hans filmatisering af den efter min mening ufilmatiserba- 
re »Verden ifølge Garp«, John Irvings gevaldige roman, som 
jeg havde læst med stor fryd.

Resultatet er blevet endnu en undtagelse, er jeg glad for at 
kunne sige. Det er næsten blevet en helt god film, der kan 
fungere på sine egne betingelser uden den litterære erin
drings ballast. Den fremstår som en -  godt nok lidt fragmen
tarisk, men det ligger der meget af i tiden -  groteske over en 
række sider af den kontemporære, paranoide amerikanske 
hverdag, som netop i sine ekstremer er så grotesk, at det ikke 
bliver en farce, man kan afvise som underholdning; og så må 
man tage stilling.

Hovedpersonen Garp undfanges grotesk. Hans antiseptiske 
moder, sygeplejersken Jenny Fields bestiger en døende soldat, 
der befrugter hende, stønner »Garp« og dør. Jenny har blot 
ønsket sig et barn, så alt er perfekt. Hun bliver sundhedsple
jerske på Steering drengeskole, hvor lille Garp kommer til at 
gå, og hvor han får sine første oplevelser med kærlighed, 
angst, piger, brydning, litteratur, »lige for lige«-princippet og 
almindelig liderlighed. Fra skolen drager han ud i livet med 
drømmen om at blive forfatter og med Helen, som elsker ham. 
Men karrieremæssigt overhales han indenom af moder Jen
ny, der har fået udgivet sine absurde erindringer under titlen 
»A Sexual Suspect«, en bog, der starter en flodbølge af femini
stiske korstog.

Garp arbejder videre. Han og Helen har giftet sig. Han 
skriver, laver dejlig mad og passer hjemmet og de to børn, 
mens hun er skolelærer. Men han er hele tiden bange. Han 
valgte deres hus, fordi en flyvemaskine brasede ind i det, 
mens de så på det med ejendomsmægleren. Garp mente, at så 
kunne der ikke ske flere ulykker dér, men han tog fejl. Da den 
mindste af drengene en dag under badning advares mod »the 
undertow« (understrømmen), opfatter han det som »the un- 
dertoad« (undertudsen), og denne »undertudse« bliver famili
ens udtryk for ting, der er farlige, ting, som kan ske helt 
uventet. Jenny har købt et stort skrummel af et hus ved Dog’s

Øverst George Roy Hiil (th), der instruerer Robin Williams, mens 
John Irving ser til. Derunder Mary Beth Hurt og Robin William som 
Helen og Garp. På tredie billede ses Garp sammen med sin mor 
(Glenn Close), og nederst Garp sammen med Roberta Muldoon, 
spillet af John Lithgow
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Head Harbour og gjort det til et fristed for kvinder i legemlig 
eller åndelig nød. Garp får en veninde i Roberta Muldoon, 
tidligere Robert og professionel football-spiller, en velkom
men buffer mellem Garp og en række af moderens andre 
protegéer, de såkaldte Ellen Jamesianere, opkaldt efter en 
mindreårig pige, der blev voldtaget og fik tungen skåret af for 
at hun ikke skulle røbe voldsmændene. Ellen Jamesianerne 
har så skåret deres egne tunger ud i sympati og protest og 
betragter alle mænd -  og dermed Garp -  som voldtægtsforbry
dere, der burde kastreres jo før jo bedre. Garp kæmper for at 
holde fast på fornuften i tilværelsen og lægger sig derved ud 
med de vanvittige, de paranoide, og det er en grusom skæb
nens ironi, der gør ham selv til den, der vækker »undertud
sen« og ødelægger familien, i hvert fald for en tid.

Men som i det virkelige liv sejrer dumheden, for som be
kendt kæmper selv guderne forgæves imod den, og hvad kan 
så drømmeren Garp stille op. Hvad er idealisme imod næse
horn. Hvad er kærlighed mod had.

George Roy Hiil havde i første omgang ikke mod på at 
filmatisere »Verden ifølge Garp«. Han fandt romanen utroligt 
kompleks, og han var nervøs for, at man ikke kunne fa det 
episodiske til at hænge sammen, ligesom han tvivlede på, at 
man kunne overføre bogens mange rigt tegnede figurer til en 
film af blot nogenlunde anstændig længde. Det episodiske 
skal nok forstås på den måde, at romanen er fuld af indskudte 
historier, af parabler, metaforer, anekdoter og parodier, der, 
som en kritiker skrev, er et »forsøg på at vride en afsindig 
verden ind i en sammenhængende form«. Da Roy Hili endelig 
gav sig i kast med opgaven, delte han historien op i en række 
korte scener, hvoraf kun de færreste er mere end IV2 minut. 
Resultatet er blevet en film uden egentlige højdepunkter i 
gængs forstand. Scenerne løber sammen, følelsesmæssigt og 
intellektuelt.

Faren ved denne metode, som Hili også så den, var at filmen 
skulle blive fragmentarisk, og helt undgået det har han da 
heller ikke. Fraværet af en traditionel, dramaturgisk opbyg
ning gør, at man som tilskuer på godt og ondt må lade op påny 
til hvert nyt afsnit, hvert kapitel, og så altså indenfor det 
enkelte afsnit (indledningen, Steering Drengeskole, New 
York, Garp og Helens hus, Dog’s Head Harbour, afslutningen) 
acceptere eller hjælpe med til at bære dette sammenløb af 
scener.

John Irving afstod selv fra at bearbejde sin roman for film 
( »I’m not a movie person«), og i stedet fik George Roy Hili 
engageret Steve Tesich i projektet. Tesichs stil vil være vel
kendt fra »Breaking Away« og »Four Friends«, og især den 
sidstnævnte kunne i sin form pege frem mod »Verden ifølge 
Garp« s manuskript, uden sammenligning iøvrigt mellem de 
færdige film. Men Tesich synes at arbejde godt med de korte 
scener, impressionerne, og hvor Penn i »Four Friends« ofte 
udpinte dem for spil og følelser, der lader George Roy Hili dem 
næsten underspille og neddæmpe, en effekt han bl.a. når ved 
at anbringe sin titelperson prominent i billedet så ofte han 
kan. Garp spilles nemlig af Robin Williams, en vanvittig 
komiker fra TV (man har set ham i filmen »Popeye«) med 
hang til improvisationer, men Roy Hili har dæmpet ham ned 
med alle midler og tvunget ham til et disciplineret spil, der 
understreger det stilfærdige. For det er verden rundt om 
Garp, der er vanvittig, mens Garp søger at skabe sig en ø af 
rationalitet, fornuft og tryg kærlighed midt i tumulterne. Det 
er et dristigt eksempel på rollebesætning, men den har betalt 
sig.

Omkring Robin Williams står en gruppe glimrende, nye 
ansigter. Vel har man set Mary Beth Hurt tidligere, i Woody 
Allens »Interiørs« og i Joan Micklin Silvers »Head Over 
Heels« (set i Cannes), men her markerer hun sig afgørende i

rollen som Garps hustru Helen, der ikke helt kan klare hans 
tryghedstrang. Glenn Close som Garps mor, Jenny Fields, 
filmdebuterer med en autoritet, der mindede mig om Louise 
Fletcher i »Gøgereden«, men Glenn Close er ikke som hun 
type-casted, og hun får lov at gøre sin figur både absurd og 
forklaret, så man ganske hurtigt accepterer dette mistænkeli
ge monstrum af en mor. Jeg er imidlertid nok tilbøjelig til at 
give min private »Oscar« til John Lithgow for den vanskelige 
rolle som Roberta Muldoon, der har gennemgået en kønsskif
teoperation, men som savner den samfundsoperation, der kan 
gøre ham acceptabel. Lithgow, der ligner en stor amerikansk 
college football-spiller, giver figuren humor, distance og vær
dighed, og i samspillet med Robin Williams er der ingen lyder. 
Filmen igennem glæder man sig til den næste scene mellem 
dem.

Og for the record: Forfatteren selv spiller rollen som dom
mer ved den brydekamp, Garp vinder.

»Verden ifølge Garp« føjer sig smukt ind i rækken af vellyk
kede George Roy Hill-film. Han er vel aldrig rigtig blevet 
anerkendt på linie med Hollywoods gulddrenge — udenfor 
Hollywood vel at mærke, for dér anerkender man i hvert fald 
kassesucces’erne »The Sting« og »Butch Cassidy and the Sun- 
dance Kid«. Og alligevel har han lavet seværdigheder som 
»Toys in the Attic« og »Hawaii«, og glimrende film som »The 
World of Henry Orient«, »Slagtehus 5« og de allerede nævnte 
succes’er. Han savner måske profilen af et »oeuvre«, men han 
er idérig og modig og han har fornemmelse for balance, timing 
og arbejdet med skuespillerne. Er han ikke genial i sine 
udtryk, så er han dog klog, og især klog nok til at holde sig fri 
af modestrømninger og føleri. Han kan f.eks. vende en kliché 
og gøre den til noget originalt.

Lad mig som bevis for denne påstand slutte med at beskrive 
filmens begyndelse, forteksterne, der helt domineres af en 
række vidunderlige, svævende, slow-motion billeder af et lille 
barn, der får en »lufttur«, dvs. kommer op fra billedets under
kant og forsvinder igen samme vej. Ungen er en glad lille sjæl 
med en blanding af fryd og forventning i øjnene, og alle ved jo, 
at man skal blot vise et spædbarn eller en hundehvalp, så 
dåner publikum i henrevet »nååårrh!« Men George Roy Hiil 
vil ikke have os til at dåne, han har ikke anbragt barnet dér 
for at være »cute«, men for at få os til at se filmens start som et 
billede på livets begyndelse. Se, her er et lille barn med store, 
åbne øjne. Det er begyndelsen til en ny verden, denne unges 
verden. Det kan være Garp, der svæver her på vej ned mod 
jorden, på vej til livet. Det er ham, vi nu skal følge. Se godt på 
ham. Alt står endnu åbent for ham. Han kan blive til hvad 
som helst. Og hvordan bliver han det. Sådan så George Roy 
Hili også ud engang, og Henning Christophersen, og Villy 
Sørensen, og Frede Fup og Sebastian Coe og Mr. Thatcher og

Poul Malmkjær

YOL
Instruktion: §erif Goren
Den tyrkiske film »Yol«, der på Cannes-festivalen 1982 delte 
de gyldne palmer med Costa-Gavras’ »Savnet«, har fået pæn 
publikumtilstrømning herhjemme, hvad den også fortjener. 
Faktisk vises der en del tyrkiske film i Danmark, men de vises 
alene for de tyrkiske indvandrere. »Yol« er nok den første 
tyrkiske film, der har fået danske undertekster og er blevet 
udsendt i danske biografer. Når man på københavnske om
egnskommuners biblioteker ser plakaterne for de film, ind
vandrerforeningerne viser, får man ikke indtryk af høj kvali
tet. Det er noget med barske mænd med skudklare revolvere
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En sene fra »Yol«

og sparsomt påklædte damer. I øvrigt er de oplysninger, man 
kan få om tyrkisk film i de forskellige filmleksika, få og 
indbyrdes modstridende, men det er tydeligt, at »Yol« skiller 
sig ud fra landets almindelige produktion. Filmens tilblivel
seshistorie er også ret speciel.

Den egentlige mand bag filmen er manuskriptforfatteren 
Yilmaz Giiney. Denne skal i tresserne have været en ret 
populær skuespiller, der sås i en masse underholdningsfilm, 
men samtidig var han aktiv på den politiske venstrefløj og var 
flere gange fængslet. I halvfjerdserne skrev og instruerede 
han flere film, som alle tager parti for det tyrkiske samfunds 
undertrykte grupper. Giiney måtte atter vandre i fængsel i 
1974, denne gang idømt atten år for mord på en dommer. (Man 
må håbe, der var tale om en fingeret anklage!) Tilsyneladende 
har Giiney kunnet fortsætte sit filmarbejde fra fængslet. 
»Yol« er instrueret af §erif Goren, men denne skal sammen 
med skuespillerne løbende have været i kontakt med Giiney 
og have modtaget omhyggelige anvisninger fra ham. Den 
historie er selvfølgelig en del af filmens markedsføring i Vest
europa, men kan principielt godt være sand. Giiney flygtede 
ud af landet under en orlov i 1981 og har selv klippet den 
udsmuglede kopi af »Yol«. Det tyrkiske militærregime har 
frataget ham hans statsborgerskab, og hans film er forbudt i 
Tyrkiet.

Som man vil forstå, er Yilmaz Giiney en filmkunstner, hvis 
værker på forhånd kan regne med sympati hos alle pæne og 
rettroende venstreintellektuelle. Imidlertid er »Yol« faktisk 
en god film. Der er absolut ikke tale om den ubehjælpsomme 
omgang politisk præk, vi så tit har faet serveret under etiket
ten film fra den tredie verden, men derimod om en kunstne
risk velformuleret og dermed dobbelt stærk anklage mod for
holdene i dagens Tyrkiet, en film, hvor handling og billeder 
får lov at tale selv.

Filmen fortæller om fire mænds oplevelser under en uges 
orlov fra et åbent fængsel på øen Imrali i Marmarahavet. De 
har alle hjemme i Tyrkiets sydøstlige del, og følgelig går en

stor del af ugen med rejsen tværs gennem landet. Ordet yol 
betyder vej på tyrkisk, og titlen hentyder formodentlig til 
deres tur (I Frankrig hedder filmen »La permission«). Den 
indledende skildring af fængselstilværelsen har Giiney selv
følgelig haft alle forudsætninger for at gøre indforstået, og på 
baggrund af de mange rædselsberetninger om tyrkiske 
fængsler, man har hørt, lægger man mærke til, at fængslet 
nok fremstår som ubehageligt, men at der på ingen måde er 
tale om umenneskelige forhold. Til gengæld er det en af fil
mens pointer, at tilværelsen uden for fængslet også er ret 
fængsel sagti g under det nuværende tyrkiske militærstyre, 
der for at redde demokratiet har været nødt til at afskaffe det. 
Ustandselig skal man fremvise legitimationspapirer, og hele 
tiden bliver tog og busser standset og passagererne visiteret. 
Det er imidlertid ikke kritikken af denne konkrete politiske 
situation, der er filmens hovedanliggende, dens sigte er langt 
dybere. Gennem de fire mænds sideløbende fortalte historier 
tegnes nemlig billedet af et folk, der først og fremmest er 
undertrykt af egne religiøse fordomme, forstenede kønsroller 
og stive æresbegreber.

Den ældste af mændene, Mehmet, afsoner straf for et mis
lykket røveri, hvori også Mehmets svoger deltog. Svogeren 
blev dræbt af politiet. Hverken om Mehmet eller om de andre 
siges det, at de skulle være fanger af politiske grunde. De er 
tilsyneladende almindelige lovovertrædere, ikke martyrer, og 
dette kan i mine øjne kun øge filmens troværdighed. På den 
anden side er det tydeligt, at ingen af dem er straffet for noget, 
der vanærer dem hjemme, hvor de kommer fra, tværtimod, 
her er statsmagten den naturlige fjende. Når Mehmet allige
vel drager til hjembyen Diayarbakir med bange anelser, er 
det fordi, han faktisk stak af og lod svogeren i stikken under 
røveriet. Han mødes da også med en kold skulder af konens 
familie. Det er en af filmens virkeligt knugende scener, hvor 
han ydmygt, men forgæves, i alles påhør beder svigerfaderen 
om tilgivelse. I denne situation er det imidlertid hans kone, 
der for alvor er i klemme. Da hun vælger at følge manden, er
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hun automatisk udstødt af sin egen familie.
Da vi senere møder parret og deres to børn i toget på vej 

bort, følger en anden af filmens stærke sekvenser: Mehmet og 
hans kone må liste sig ind på toilettet for endelig at kunne 
være alene sammen, men de bliver opdaget, og deres i vore 
øjne ringe forseelse giver ikke blot anledning til en pinlig 
stemning, nej den skaber et fuldstændig hysterisk raseri 
blandt alle de rejsende i toget. Ægteparret må bringes i sik
kerhed i konduktørens kupé. Her er vi virkelig i en helt 
fremmed verden. Og lige som der så er faldet ro over gemytter
ne og dermed med dobbelt chokvirkning -  dukker konens 
anden bror op, en halvvoksen dreng, som er fulgt efter dem fra 
Diayarbakir. Han skyder søsteren og hendes mand ned og har 
dermed skaffet familien hævn.

Den anden af mændene, Seyit, skal hjem til en kone, der 
ikke har vist sig helt så trofast som Mehmets. Hun har forsøgt 
at stikke af fra Seyits familie, men er blevet opsporet på et 
bordel. Seyits familie bor et gudsforladt sted i bjergene helt 
ovre mod grænsen til Sovjetunionen. Da han efter svære stra
badser når frem, finder han hustruen i stalden, hvor hun i 
månedsvis har været lænket og kun har fået vand og brød. Nu 
venter familien bare på, at han skal slå hende ihjel! Han 
vælger dog at tage hende med sig tilbage, men på den vanske
lige tur over det sneklædte fjeld bukker hun under for an
strengelserne, så resultatet bliver i sidste ende det samme 
som hvis han havde brugt den revolver, han på udturen var 
nødt til at skyde sin udmattede hest med.

Mehmets og Seyits historier virker stærkest. Den tredie 
historie handler om Omer, en ung kurder fra en by lige ved 
grænsen til Syrien. Hans familie ernærer sig ved smugleri, og 
han kommer hjem, netop som militærpolitiet foretager en 
razzia i landsbyen. Det mere end antydes, at myndighederne 
med særlig nidkærhed slår ned på en etnisk minoritet som 
kurderne. Da Orners bror bliver dræbt af politiet, forventes 
det, at Omer efter gammel skik gifter sig med broderens enke. 
Han kan således godt glemme den unge pige, han har haft et 
godt øje til.

Endelig fortæller en fjerde historie om Mevliit, der under sit 
besøg i hjembyen kun kan være sammen med sin forlovede, 
når der er andre til stede, hvorfor hans naturlige behov må 
tilfredsstilles på et bordel. Inden han siger farvel til sin forlo
vede, holder han ikke desto mindre en lang moralprædiken 
for hende. Han forventer, at hun ikke så meget som ser efter 
en anden mand. »Ih, hvor du taler godt! Har du lært det i 
fængslet?« siger pigen og ser beundrende på ham. Jeg er 
faktisk ikke klar over, om denne replik skal forstås lige ud ad 
landevejen eller om den rummer subtil ironi. I øvrigt er skild
ringen af bordellet helt barok, så man nærmest kommer til at 
tænke på Fellini.

Måske kan man indvende, at vi ikke for alvor når at komme 
ind på livet af nogen af disse mænd. Der er ikke mulighed for 
identifikation, dertil er deres situation for fremmedartet for 
et vestligt publikum. Det samme gælder kvinderne, men det 
er trods alt signalementet af kvindeundertrykkelsen, der er 
filmens stærkest virkende element. Selvom det er mændene, 
der slår hinanden ihjel, er det kvinderne, der er de egentlige 
ofre i en kultur, hvor familiesolidaritet er drevet ad absur
dum. Blandt de medvirkende gør Halil Ergiin størst indtryk i 
rollen som Mehmet, men man bør ikke indlade sig på en 
karakteristik af personinstruktionen, når man ikke forstår 
dialogens sprog. Der er givet en masse, man går glip af i »Yol«, 
når man ikke kan tyrkisk. Man skal måske også vogte sig for 
at vurdere historien efter de fortællemæssige konventioner, 
vestlig film følger, men når der i begyndelsen introduceres en 
femte person, er det utilfredsstillende, at denne forsvinder ud 
ad historien igen. Det drejer sig om den lille Yusuf, der mister

sine legitimationspapirer og derfor arresteres på orlovens før
ste dag. Han virker ellers mest sympatisk, og der er ligesom 
lagt op til, at han skal være historiens morsomme mand. Det 
er ham, som ikke kan lide, at man har fået ham til at ligne en 
morder på billedet i hans udgangstilladelse. »Hvad er du 
dømt for?« spørger de andre, og Yusuf svarer med et svedent 
grin »Mord!« Atter tør jeg ikke afgøre, om denne vits skal 
opfattes lige ud ad landevejen, eller om vi skal forstå det 
sådan, at Yusuf er offer for en politisk fingeret anklage, hvor
ved det også bliver en tør kommentar til manuskriptforfatte
rens egen skæbne.

»Yol« rummer mange billeder, man vil huske fremover, 
f. eks. Seyit, der slæber sin udmattede hustru gennem sneen. 
Deres søn går foran og er vist nok ilde berørt over faderens 
blødsødenhed. Den »faldne« hustru er i bogstavelig forstand 
en byrde, som kun døden kan lette ham for. Til sidst må far og 
søn slå løs på moderen med en rem, for at hun ikke skal blive 
liggende og fryse ihjel. På udturen har vi set Seyit være nødt 
til at behandle sin hest på samme måde. Parallellen er tydelig 
nok, måske for tydelig efter vestlig smag. I forbindelse med 
Orners historie vil man huske billederne af kvinderne, der 
sidder tavse om natten i de små, sparsomt oplyste hytter og 
lytter til skudvekslingen mellem deres mænd og politiet.

Yilmaz Giiney og §erif Goren præsenterer med deres bil
lede af Tyrkiet naturligvis en virkelighed set gennem et tem
perament. Vi har også herboende tyrkeres ord for, at deres 
film langt fra er hele sandheden om Tyrkiet. Om filmen even
tuelt kan styrke visse fordomme her i landet skal jeg lade 
være usagt, men jeg tror, at den med sin ærlighed først og 
fremmest udvider det tænkende publikums horisont. Princi
pielt skal man altid være forsigtig med at måle en fremmed 
kulturs moralnormer, kønsroller o. lign. ud fra hvad der er 
gængs inden for ens egen kultur, men til gengæld bør man 
lytte ekstra opmærksomt til den fremmede kulturs egne kriti
ske røster. En fiktionsfortælling som »Yol« siger langt mere 
end selv den allerbedste reportage om Tyrkiet i TV-Aktuelt. 
Vi har følgelig til syvende og sidst mere brug for »Yol« end for 
diverse smarte film om små gummidukker fra ijerne planeter.

Ebbe Villadsen.

CUTTER’S WAY
Instruktion: Ivan Passer
Ivan Passer, der debuterede med det intense kammerspil »In- 
timni osvétleni < i Tjekkoslovakiet i 1965, forlod sit hjemland 
efter den russiske invasion og rejste ligesom landsmanden og 
partneren Milos Forman til USA, hvor han siden har lavet 
film. Han har dog ikke kunnet omstille sig til en anden kultur 
med samme held som Forman, hvilket måske er forklaringen 
på, at flere af hans film handler om utilpassede personer.

Hovedpersonen i hans bedste amerikanske film, »Born to 
Win« (1971) med George Segal, er således en tragikomisk 
småsvindler, der trods den ironiske titel helt åbenbart er en 
født taber. Passers bidrag til 70’ernes bølge af politi-film, 
»Law and Disorder«, var typisk nok en historie om to uheldige 
selvbestaltede betjente, der ikke magtede opgaverne i de kao
tiske amerikanske storbyer.

Hans nye film, »Cutter’s Way« (1981), fortsætter udforsk
ningen af rast- og rodløse eksistenser i det moderne forfalds
prægede USA og ligesom i »Law and Disorder« med makker
skabet som indfaldsvinkel.

Som Passers øvrige film -  med den skrækkelige sort-kome
die »Ace Up My Sleeve« med Omar Sharif og Karen Black som 
undtagelsen -  er også »Cutter’s Way« ganske interessant og 
vellavet, men underligt uforløst.
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De tre hovedpersoner i »Cutter’s Way« -  fra venstre John Heard, Jeff Bridges og Lisa Eichhom

Passer har angiveligt haft betydelige problemer med distri
butionsselskabet (United Artists) og filmen er blevet trukket 
tilbage og genudsendt under ny titel. Oftest sigter de omredi
geringer, panikslagne selskaber foretager af film, der varsler 
fiasko, mod enten at gøre filmene mere konforme eller at 
præsentere dem som noget eksklusivt.

Passers film, som allerede lider under en vis glathed, er 
blevet gendistribueret som en specialitet, og har i det mindste 
via den yderst begrænsede distribution opnået at få status 
som lidt af en cult movie i USA og England.

Filmens hovedproblem er imidlertid -  hvad der fremstår 
særlig grelt når filmen samenlignes med det litterære forlæg 
-  at ingen kan tage anstød af den. Ligesom Marco Ferreri i 
»Tales of Ordinary Madness« søger — og har held til -  at gøre 
pornografen Bukowskis obskøniteter pæne og salonfåhige, er 
det lykkedes Passer ud afen ret væmmelig og bitter historie at 
lave en nydelig , lidt konventionel og lidt kedelig film. Det er 
jo ikke ualmindeligt -  vel snarere reglen end undtagelsen -  at 
et litterært forlæg afdæmpes i filmatiseringen. Et eklatant 
eksempel er den første filmatisering af Lillian Hellmans 
skuespil »The Children’s Hour« (1934): Stykket handler om 
de løgnagtige beskyldninger mod to skolefrøkener for at stå i 
forhold til hinanden. Den ene af kvinderne tager til slut livet 
af sig, fordi hun indser, at anklagen kunne have været sand.

Da William Wyler i 1936 filmatiserede stykket (under tit
len »These Three«), mente man, at det, som teaterpublikum
met kunne goutere, ville være for stærkt for filmpublikum
met. Følgelig kom filmen til at handle om løgnagtige beskyld
ninger mod skolelærerinderne for begge at stå i forhold til den 
enes forlovede, og det hele sluttede med en happy ending. 
Først da Wyler i 1962 genfilmatiserede stykket (under den 
originale titel), kunne handlingen gengives i den oprindelige 
form.

»Cutter’s Way« er baseret på en roman fra 1976 af Newton 
Thornburg, »Cutter and Bone« (som filmen også hed i sin 
første version). Det er en thriller, der prøver på lidt mere end 
bare at få afviklet plottet.

Filmens historie drejer sig om en forhutlet, forkrøblet og 
lettere psykopatisk Vietnam-veteran, Alex Cutter (John 
Heard), der lever sammen med den kønne, sjælfulde og noget 
drikfældige Mo (Lisa Eichhorn). Vennen Rich Bone (Jeff Brid
ges), der har en svaghed for Mo, holder også til i det noget 
kaotiske hus i Santa Barbara nord for Los Angeles. Han er 
stukket af fra en borgerlig eksistens og klarer sig igennem 
mest som gigolo. En nat ser Bone en mand stoppe noget i en 
skraldespand og køre bort. Det vise sig at være liget af en ung, 
maltrakteret pige. Bone har ikke set mandens ansigt, men 
mener alligevel senere at kunne genkende en af byens rige 
mænd, matadoren J. J. Cord, som morderen. Trods Mos advar
sler og Bones forbehold går Cutter i gang med at opklare 
sagen, derunder at blackmaile Cord, assisteret af den myrde
de piges søster, Valerie. Da Mo indebrænder, ser Cutter det 
som en advarsel fra Cord, og filmen slutter med at han og 
Bone gate-crasher et fint party hos Cord og skyder ham.

I bogen gøres der meget ud af at fremstille Cutters alminde
lige ækelhed og forsumpelse. Han skal fremstå som en perso
nifikation af hele USAs politiske og eksistentielle undergang. 
I præsentationsscenen brækker Cutter sig — og det er blandt 
hans foretrukne aktiviteter bogen igennem -  og ellers holder 
han orgier med ludere, terroriserer naboerne og udnytter sin 
krøblinge-status (minus et øje, en arm, et ben) til at håne og 
tirre sine afmægtige omgivelser. Bogens Cutter er en moralsk 
korsridder i skikkelse af en pervers krøbling -  det er den 
dialektiske kerne i hele fortællingen. En idealist, der vælter 
sig i uappetitlighed, bræk og obskønitet.

I filmen er Cutter i John Heards skikkelse blevet gjort 
ufarlig. Han drikker lidt, kører vildt med bilen, og tager 
Valerie på knæene. Men det er også det hele. Han er neddæm
pet til en noget krampagtig handicappet, hvorved historien 
mister sin raison d’étre.

Bogen slutter med en besk å la »Easy Rider«: Bone, der er 
på vej væk, skydes ned af Cords folk og får derved endelig 
sikkerhed for, at det faktisk var Cord, han så den nat.

I filmen dør Cutter heroisk og overlader til Bone at optræde
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som enfoldig morder, der fælder den onde mand. Slut.
Ud af en historie om USAs nederlag -  med Vietnam som det 

samlede psykiske og politiske trauma-symbol -  kommer en 
pæn lille film om the good guys og the bad guys.

Passer har ladet plottets sammenhæng fortone sig lidt i 
mystik. Der er mange åbne spørgsmål: Hvad er det, der driver 
Cutter til at engagere sig i felttoget mod Cord, hvis skyld han 
strengt taget ikke kan vide noget om? Hvorfor holder den 
dejlige Mo sammen med den skrækkelige Cutter? Hvorfor går 
Bone hele tiden sin vej? Passer har omhyggeligt fjernet de 
forklaringer, romanen giver. Han vil åbenbart noget dybere 
og dunkiere. De mange hvide heste, der bevæger sig omkring i 
filmen, kommer ikke fra romanen, men formentlig netop fra 
instruktørens allegoriske overdrev. Problemet er, at mystifi
kationer, der ikke fascinerer, blot -  irriterer. Der kan naturlig
vis være en vis sport i — som John Caughie & Gilia Skirrow i 
en artikel i SCREEN september 1982 -  at prøve at tolke 
filmen som en subtil variation over Melvilles »Moby Dick« 
(som Cutter direkte refererer til et sted). Men det er ikke helt 
nok.

Filmens største aktiv er Lisa Eichhorn. Hendes umærke
lige udstråling og udemonstrative nærvær giver scenerne 
intensitet. Hun får en figur ud af Mo. At det så slet ikke er 
klart, hvad Mo egentlig laver i den historie, er ikke Eich- 
horns, men Passers -  og filmens problem.

Peter Schepelern

STORM
Instruktør: Paul Mazursky
Den midaldrende mands emotionelle og intellektuelle krise, 
som er hovedtemaet i Paul Mazurskys »Storm«, er bestemt 
ikke noget nyt emne på film. Blandt de mere notable er - Pro
fession: Reporter«, »Den amerikanske ven«, »All That Jazz« 
og så selvfølgelig række af Woody Allen-film eller den Pandu- 
rianske bølge herhjemme. Godt nok, for vi modne mænd er jo 
nok så attraktive og vore problemer nok så relevante som de 
teenagers, vi møder på film, og som nok -  ligesom de midal
drende -  ikke synes at have andet end sex og død i hovedet, 
men som forholder sig helt anderledes kontant, hvad angår 
midler og mål.

Problemerne er de samme, men den stil, hvormed de løses er 
forskellig i en grad, der kaster et drastisk lys over de tyve års 
generationsafstand. Faktisk må man næsten røres over, at 
disse krise-film stadigvæk produceres, for de forekommer jo 
ikke umiddelbart vedkommende for det unge publikum, der 
fortrinsvis indfinder sig i biograferne, og alt i alt må man vel 
sige, at genrens eksistens kun kan forstås ud fra den omstæn
dighed, at film ofte skrives, instrueres og produceres af mænd 
i netop den alder og den krise, filmene beskriver. At proble
merne er presserende for ophavsmændene er dog desværre 
ingen garanti for at følelsen af almengyldighed og væsentlig
hed forplanter sig til selv et publikum, der er jævnaldrende 
med filmens personer. Det sker heller ikke rigtigt i »Storm«.

Muzursky griber ellers sit forehavende sympatisk dristigt 
an. Det havde givetvis været let for ham at lave en slags 
mandligt sidestykke til »En fri kvinde«, en letløbende og un
derholdende beskrivelse, hvor betydningsfulde optrin førte 
frem til en ret overfladisk konklusion. Men Mazursky har 
villet orkestrere sit tema rigere og dybere, og derfor låner han 
frimodigt meget af historien og det meste af rollelisten fra 
Shakespeares mangetydige alderdomsværk »Stormen«. Det 
tør man sige er et udgangspunkt af de mere skræmmende, 
men Mazursky gør heldigvis ikke for meget ud af den sag 
(Shakespeare er ikke en gang med på credits). Han lader blot

sin film fremstå som et moderne eventyrspil, hvor det ikke bør 
forundre nogen, at hovedpersonen står i direkte kontakt med 
vejrguderne, at en enfoldig græsk gedehyrde taler engelsk, 
eller at hans gedehjord kan stille op som en anden chorus line, 
når bjergskråningen på magisk vis genlyder af Liza Minnellis 
»New York, New York«. Alt kan ske.

Det meste er bare ret trivielt. Phillip, succesrig arkitekt 
kørt fast i ægteskab og arbejde, flygter til en græsk ø, ledsaget 
af sin teen-age datter, Miranda. Der lever de et års tid, kun 
med selskab af den liderlige hyrde Kalibanos og den kærlig
hedshungrende Aretha, en omstrejfende og attraktiv ameri
kansk pige. Men livet i paradisisk enkelhed er ikke let. Phil
lip spæger sit kød, men kan ikke sublimere sin seksualdrift til 
meget mere end vilde spekulationer over base-ball rekorder 
gennem tiderne. Til sidst bringer et stormvejr, Phillip har 
fremmanet, personerne fra hans fortid til øen, og i løbet af et 
natligt festritual finder de rigtige sammen, så Phillip kan 
vende hjem til New York med kone og datter. Forestillingen er 
forbi, og de medvirkende kommer frem og tager imod bifald.

Det er en uafklaret historie, og det er en ujævn film. Skarpe 
præcise scener som det Bergmanske opgør imellem Phillip og 
hans kone veksler med uinteressante optrin fra hoffet om
kring Phillips onde ånd, finansfyrsten Alonzo. Og ind i mel
lem skal der så være grovkomiske scener omkring Kaliban, 
eller bare ren lykke, som når far og datter og de to tjenende 
ånder på den græske ø kaster sig ud i folkedans på værste 
Zorba-maner. Laver man en film med så mange forskellige 
stilelementer i sig, er det afgørende, at hver enkelt sekvens 
står helt mættet og overbevisende. Her bliver for mange af 
dem blot mellemscener, der hverken driver historien eller 
tilskuerens interesse videre frem. Og der burde være nok at 
interessere sig for, for i modsætning til de fleste andre krise
film prøver Mazursky at vise, ikke kun hovedpersonens de
speration, men også den måde, hvorpå andre påvirkes af hans 
adfærd og med eller mod deres vilje drages ind i hans konflikt. 
Igen: Bestræbelsen er sympatisk, men målet forløses ikke. 
Det kan være svært nok at identificere sig med John Cassave- 
tes’ overgearede fremtoning i hovedrollen, men de andre per
soner er for størstepartens vedkommende så unuanceret 
fremstillede, at man er ret ligeglad med deres skæbne. Men 
også i sin konklusion er filmen sært statisk. Dens cirkelbevæ
gelse indledes med en solopgang i det græske øhav, hvor den 
rosenfingrede dagning kaster sit sarte lys på Phillips enkle 
residens, akkompagneret af moderne kling-klang. Da 
»Storm« slutter vender vi tilbage til New York i en dragende 
flyvetur hen imod byen, der ses i et lige så flatterende lys, nu 
dobbelt så attraktiv ved Dinah Washingtons gengivelse af 
»Manhattan« på lydsporet. Der er ingen tvivl: udflugten til 
Arkadien kan nok være både smuk og fornyende, men den 
egentlige tilværelse og den virkelige fortryllelse finder man i 
sin hverdag. Og den storm, der bringer orden i Phillips tilvæ
relse, havde han lige så godt kunnet have tryllet frem i Green- 
wich Village som på en græsk klippeø. Eventyret har kun 
været nødvendigt, for at han kan forstå og værdsætte virke
ligheden.

Efter min mening er Mazurskys prisværdige ambitioner 
kommet til at stå lidt i vejen for det, der er hans egentlige 
talent, nemlig evnen til vittigt og varmt og psykologisk dæk
kende at fremstille moderne menneskers vanskeligheder ved 
at finde frem til, hvad det er, de vil. Det var det, der udmærke
de »Bob og Carol og Ted og Alice« og »Harry og Tonto« og 
»Next Stop Greenwich Village« og »En fri kvinde«, mens de to 
seneste »WillieogPhil« ognu »Storm« på en eller anden måde 
rammer ved siden af målet i forsøget på at anlægge større 
perspektiver i hovedpersonernes liv. Det må ikke forstås som 
at »Storm« er en totalt mislykket film, eller Mazursky en
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Raul Julia, Susan Sarandon, John Cassavetes og Molly Ringwald i en scene fra »Storm«

instruktør på retur. Tværtimod synes han nu at kunne hånd
tere et stilelement, han tidligere uden held har taget op. Jeg 
tænker på hans kærlighed til den felliniske form. Et af krise
genrens hovedværker, »8 V2«, inspirerede ham til den diskuta
ble manegefinale i »Bob og Carol og Ted og Alice«, og samme 
film fik ham til at begå den efter alle udsagn at dømme helt 
forfejlede beskrivelse af en Hollywood-intruktørs trængsler, 
»Alex in Wonderland«. Også »Storm« har en fellinisk alle- 
mand-på-scenen-i-en-runddans-finale, indvarslet af en tan
go, der holdes i umiskendelig Nino Rota-stil. Men i modsæt
ning til tidligere får Mazursky denne gang brugt sit forbille
de, så det ikke virker som en udvendig efterligning, men som 
en gedigen hyldest, en værdig og vellykket afslutning på en 
kaotisk historie. Sådan er der mange smukke detaljer og 
virkningsfulde løsninger i løbet af filmen, og er den ikke det 
storværk, som kombinationen af »Stormen«, »8V2« og Mazur- 
skys hidtidige produktion kunne få en til at se frem til, så er 
det dog en film med et dristigt bud på en fornyelse af krisegen
ren, og derfor værd at se -  i hvert fald for de midaldrende!

Jørgen Bonnén Oldenburg

LYSÅR HERFRA
Instruktion: Alain Tanner
I filmens start ses den ene af de to hovedpersoner komme 
kørende i en ramponeret lastbil med påskriften »Yoshka Poli- 
akoff. Emergency Service«. Han er åbenbart på vej et eller 
andet sted hen med hjælp. Stedet han kommer frem til er en

storby (Dublin), og det viser sig at det ikke er en nødstedt 
bilist der trænger til hjælp, men intet mindre end en nødstedt 
sjæl der skal frelses.

Yoshka Poliakoff (Trevor Howard) er en særling, en ene
boer, der af sine omgivelser betragtes som skør, men som man 
også ser på med en vis ærbødig nysgerrighed: Hvori består 
hans hemmelighed? Ved han noget vi ikke ved? Myten om den 
flydende grænse mellem de skøre og de geniale lever i bedste 
velgående, også i år 2000 hvor filmen foregår. Tidspunktet 
har ikke medført ændringer af de fysiske omgivelser: bilernes 
udseende, slogans malet på væggene osv., er umiskendeligt 
fra omkring 1980, men årstallet 2000 har andre funktioner.

Det er et passende tidspunkt at begynde forfra på en ny 
måde, måske starte en ny tidsregning? og år 2000 refererer 
desuden direkte til en foregående Tannerfilm, »Jonas qui 
aura 25 ans en l’an 2000« (1976), hvori det blev forudsagt at 
drengen Jonas, født 1975, ville dukke op i en ny verden i år 
2000. Og det er netop en 25-årig Jonas (Mick Ford) som Yosh
ka først møder på en pub og siden opsøger på hans værelse. 
Jonas’ nysgerrighed bliver i den grad vakt at han uden videre 
opgiver sin tilværelse i byen -  en tilværelse han betegner som 
»fri som en fugls« -  for at opsøge Yoshka på hans ældgamle 
benzintank Qernt fra verdens vrimmel.

Yoshka udnytter og ydmyger Jonas, fodrer ham som et dyr, 
og sætter ham til de mest meningsløse opgaver, f.eks. at prøve 
at lave orden i skramlet på bilkirkegården eller stå ved ben
zintanken skønt der sjældent kommer en bil forbi, og da det 
endelig sker, viser det sig at tanken er tom. Der er her klare 
mindelser om det absurde, ikke mindst Beckett’ske teater.
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Jonas bliver mere og mere frustreret, vandrer stereotypt 
frem og tilbage som et rovdyr i bur, men han accepterer dog det 
hele som prøvelser, han må gennemgå for at kvalificere sig. 
Han skal vise sin styrke og beslutsomhed overfor Yoshka. 
Man kunne her spørge om overdragelse af viden fra lærer/ 
guru til elev, fra én generation til den næste nødvendigvis 
skal indeholde ydmygelser og vold? I hvert fald går det her så 
galt, at Jonas nær omkommer ved en brand før han bogstave
lig talt bliver lukket ind i varmen og opnår Yoshkas fortrolig
hed.

Det viser sig at Yoshkas -hemmelighed«, og det som hele 
hans tilværelse drejer sig om, er at realisere drømmen om at 
flyve ved egen kraft. Han studerer fugle, tilegner sig på my
stisk vis deres sjæle, og har også konstrueret et kæmpe sæt 
vinger som skal kunne frigøre ham fra livet på jorden. Hans 
drøm er dels ved hjælp af tankens magt at ophæve den fysiske 
realitet (jf. de tibetanske munke der ophæver tyngdekraften), 
dels bogstaveligt ved hjælp af vingerne at bringe sig lysår væk 
herfra.

Jonas bliver Yoshkas lærling, og han skal skaffe en ørn som 
skal bruges i projektets sidste fase. Dette lykkes, og den store 
dag oprinder. Yoshka flyver væk på sine vinger efter at alle 
fuglene (undtagen ørnen, der slipper væk) er blevet slået ihjel 
for at han kunne »bade« sig i deres sjæle.

Rent fysisk må flyvningen betegnes som mislykket. Yoshka 
bliver dagen efter fundet 30 km væk, død og med øjnene 
hakket ud. Ørnen, der sidder i nærheden, må, ifølge Jonas, 
have generet flyvningen og bagefter hakket Yoshkas øjne ud, 
men i filmens slutscene ser Jonas dog pludselig en anden 
sammenhæng. Hans opfattelse så at sige drejer 180°, idet han, 
efter kort forinden at have set Yoshka iagttage sig, pludselig 
jublende råber »I see you«, og derpå kigger hen på ørnen der 
betragter ham fra toppen af benzinpumpen. (Sammenhængen 
mellem disse elementer bliver diskret skåret ud i pap på 
lydsiden!) Ørnen har overtaget Yoshkas sjæl, og Yoshka har 
alligevel opnået det uopnåelige, at blive virkelig fri som en 
fugl.

I filmen mindes vi hele tiden om naturens tilstedeværelse. 
De imponerende irske scenerier, med skyer der hænger helt 
nede ved jorden, er »med« i de fleste scener som derfor får et 
fugtigt, koldt præg. Filmens centrale drøm om frihed indehol
der da også samtidig et ønske om at gøre sig til ét med natu
ren, en evne som mennesket efterhånden helt har tabt. Kryb
skytten der hjælper Jonas med at fange ørnen, siger således: 
»...long ago, nobody had to study at all. They just knevo every- 
thing... Nowadays, they have to study everything. They write 
books about everything. But for me the birds and the animals 
are life. Not books.«

Men foruden drømmen om frihed i pagt med naturen, hand
ler filmen også om rent praktisk at skabe sig en tilværelse 
hvor man overhovedet er i stand til at forfølge sine mål og 
realisere sine drømme. Det kræver dels planlægning og dels 
at man på munke-vis giver afkald på penge, luxus, den mo
derne civilisation (hvis tilbud om frelse og lindring er på 
niveauet »Have a Guinness tonight!«).

Kvinder er der helle ikke plads til. Kærlighed til dem må til 
enhver tid komme i anden række. Som bifigurer optræder der 
to kvinder, som begge beskrives som værende ganske stærke 
og harmoniske, men som må lades tilbage mens mændene 
fokuserer på de højere mål. Yoshka har måttet overvinde sin 
kærlighed til Betty fordi hun blev for besværlig og begyndte 
at snage i hans affærer: »Men can’t share everything. -  Any- 
way, women don’t want men to fly«. På tilsvarende vis forla
der Jonas til sidst natklubdanserinden for at tage ud til ben
zintanken og dér fortsætte, hvor Yoshka slap. Pigen får dog 
tilbuddet om at tage med, men betakker sig: hellere være

slave på natklubben hver aften end slave for Jonas 24 timer i 
døgnet!

Det er filmens postulat at geniale tanker, realisering af 
frihedsidealer og vilde drømme ikke kan trives side om side 
med kærligheden. Og det er og bliver et postulat, men filmen 
er bestemt mere end det, og Tanners fabel har det som andre 
gode fabler, at den uanset den så tydeligt lægger op til store 
filosofiske fortolkninger, og uanset om man kan godtage dens 
»budskab«, så er selve dens historie, hvor mærkelig den end 
er, konstant fængslende og velfortalt, og ikke mindst fængs
lende ved at den så stædigt (og ikke ulig Yoshka) insisterer på 
at fuldføre et forehavende der i den grad falder udenfor den 
store hob.

Som belønning for denne indsats fik Alain Tanner Juryens 
Specialpris i Cannes 1981.

Anne Jespersen

FORTÆL MIG EN GÅDE
Instruktør: Lee Grant
Efterkrigsperioderne -  såvel efter første som efter anden ver
denskrig -  så frembruddet af en kunst, der var abstrakt i 
formen og trancendental af indhold. Det gjaldt malerkunsten 
så vel som litteraturen. Men ikke filmen. Efter 1945 havde de 
levende billeder ligget døde under fascismen eller været i 
beredskab hos demokratiet så længe at selve det, at skildre 
virkeligheden nært og nøjagtigt var en stærkere inspiration 
og en større udfordring end noget andet. Man blev realister og 
så på jernindustriens faktiske forhold. Abstraktionerne og 
metafysikken fik stå hen. Helt hen til halvtredserne. Men så 
meldte det sig også. Det metafysiske gys slog igennem i beret
ningerne hos en Rossellini og en Bergman, mens Godard og 
Alain Resnais tog sig af bruddet med den klassiske form. 
»Hiroshima -  min elskede« blev afgørende for en filmisk 
skildring af det splittede sinds livsoplevelse. Umuligheden af 
at forvalte -  endsige forene -  en forfærdende fortid af krig og 
forfølgelse med efterkrigstidens rolige strøm af hverdage. Pi
gen som i et glimt ser sin døde ungdoms kærlighed i en 
tilfældig bevægelse hos sin nuværende elsker. Hun er heltin
den som offer, nedstyrtet i svælget mellem i går og i dag. 
Resnais film var gravitetisk, glidende og grafisk. Et stykke 
filmisk retorik i den store stil. Egentlig en slags modernistisk 
melodrama. Senere fulgte i Resnais spor andre film af andre 
instruktører. Således Sidney Lumets »Pantelåneren« om 
manden, der trækker sig tilbage fra verden, fordi han har set 
for meget af dens gru. Hvor Resnais var højstemt retorisk, er 
Lumet sensationalistisk og skinger. Men principielt fortæller 
begge film på samme måde. De bygger på associationer. Hos 
Lumet biir subwayen til transportvognene på vej mod Ausch- 
witz og en strip-bar til kz-lejrens bordel. Henvisninger som 
hele tiden er filmisk overbevisende. Men også sande. I Erwin 
og Vera Leisers TV-program »De Overlevende« taler en inter
viewet netop om de bestandige erindringer og de evindelige 
associationers tyranni. Enhver skorstensrøg er altid en min
delse om røgen fra lejrkrematoriet. Og således er fortiden 
bestandig en trussel mod nutiden. Som en rovfugl uafladelig 
parat til at slå ned og hugge til. »De Overlevende« -  titlen er 
bitter ironi. Den henviser til dem, der for evigt fik frarøvet 
livets gave.

Som også kvinden i »Fortæl mig en Gåde«, endnu en associ
ationshistorie i Resnaisk forstand, har fået det, selvom det i 
hendes tilfælde ikke er nazisterne, der er de skyldige, men en 
noget tidligere periodes bødler. Det er dog det samme. Også 
for hende kan ingen nutidig godhed besværge gammel ond-
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skab, hvor meget godt hun end møder. For det gør hun. Sandt 
nok ævles og kævles hun med sin mand i deres alderdoms 
skrøbelighed om alt og intet. Men stærkere end vrangvillig
heden og kværulanteriet er dog solidariteten dem imellem. 
Og kærligheden. Stærkere end alt andet. Kun ikke så stærk 
som erindringerne fra flugten og mindet om forfølgerne. Så 
selvom det passer også her, at når troen og håbet falder, så står 
kærligheden tilbage, så står den der i dette tilfælde på dén 
frygtelige betingelse, at døden, den sidste fjende, har sejret på 
forhånd.

»Fortæl mig en Gåde« er uden tragisk monumentalitet som 
»Hiroshima -  min elskede« og uden ublufærdig anmassen 
som »Pantelåneren«. Den er lavmælt og reserveret, fuld af 
ømhed. Ligesom de folk den fortæller om. Og det er smukt. 
Ligesom dens -  sikkert ubevidste -  hyldest til det store åbne 
land USA er smuk og troværdig. Det er blot ikke nok for en 
historie, hvis motiv er et sprængt livs ubærlige smerte. Der 
klippes ganske vist ofte associativt mellem fortid og nutid, 
men alligevel konfronterer filmen aldrig det, der var engang, 
med det, der er nu. Fortiden er nemlig alene lukket inde i en 
gammel kvindes erindring og har udelukkende konsekvens 
for hende, hvilket naturligvis i sig selv kunne være en pointe, 
som det var det i Andrzei Wajdas episode i »Kærlighed på tyve 
År«, hvor et torturoffer sidder ene med sit traume midt i en 
flok af efterkrigstidens unge, smukke og rige. Men en sådan 
markering foretager »Fortæl mig en Gåde« ikke. Her ligger 
tragedien ikke i det umulige ved at forene generationer med 
så forskellige erfaringer som krigens og efterkrigens. Her 
færdes kvinden mellem sine børn. En solgylden californisk 
slægt, der diverterer sig med kropsbevidsthed og selvrealisa
tion, og som er venlige mod den noget besværlige men også 
elskelige gamle dame. Det er alt. Hendes lidelseshistorie står 
ikke som en modsætning til deres livsførelse og heller ikke i 
vejen for den, hvilket havde været endnu en dramatisk mulig
hed. Oven i købet en særdeles virkelighedsnær sådan. Al 
erfaring fra det virkelige liv kan nemlig fortælle, at det ikke 
kun er de undslupne fra pogromerne i den gamle verden, der 
alligevel i sidste ende biir ondskabens ofre, Men at også deres 
børn i den nye verden må lide derunder. Thi for begge parter 
biir fortiden på djævelsk vis altings målestok. En norm der 
sænker sig som et tæppe af skyld mellem generationerne og 
mellem den enkelte og tilværelsen, i hvilken gruppe han så 
end er. En fødselsdagsskuffelse -  . En brækket arm —. Herre
gud, hvad så! Tænk på Kiev! Tænk på Auschwitz! På den 
måde kan martrede forældre bagatellisere alting ud af deres 
børns liv, så der for disse til sidst intet biir tilbage at tage 
alvorligt. Nok i særdeleshed et jødisk problem. Men til syven
de og sidst også et alment. Min dreng! Nu skal jeg sige dig én 
ting! Da jeg var barn...

Ved hverken at gøre historien om den gamle kvinde og 
hendes omgivelser til historien om generationerne, der aldrig 
mødtes, eller til beretningen om lidelsens arvesynd biir »For
tæl mig en Gåde« uden videre perspektiv. Et portræt af en 
kvinde, der om sit liv siger »too much past!«, hvilket kunne få 
en anden én til om filmen at tilføje: »And not enough now«.

Niels Jensen

Øverst Melvyn Douglas i en scene fra 
»Fortæl mig en gåde«, som 
skuespillerinden Lee Grant har instrueret. 
Nederst en scene fra Alain Tanners 
»Lysår herfra«, der i 1981 blev prisbelønnet 
i Cannes.
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FILMFEST I LONDON

Hvis man har lyst, kan man tilbringe størstedelen af 
året med at rejse fra filmfestival til filmfestival. Så 
mange er der, og så tæt ligger de.

Skønt, hvis man gjorde det, ville jeg erstatte ordet lyst med 
mani. Jeg kender da heller ingen, der gør det omend nok 
nogle, der er tæt på. Lykkeligvis er det sådan, at London Film 
Festival i en vis udstrækning overflødiggør min deltagelse i 
en række andre festivaler. Ken Wlaschin og hans medarbejde
re gør en stor del af arbejdet for én ved netop at bruge i hvert 
fald et halvt år på at kæmme en række festivaler for film, der 
bør vises i London — og evt. finde en engelsk distributør, som er 
det ideelle mål.

London Film Festival er således lidt af en opsamlingsfesti
val, der har få af de »store« festivalfilm med -  de finder 
næsten automatisk deres publikum -  men som til gengæld 
har en række marginalfilm, de oversete film, de reklamemæs
sigt lavt budgetterede film.

1 år samledes megen interesse og megen patrioisme om
kring den kendsgerning, at der igen er opstået noget, man 
kunne kalde en britisk filmindustri -  så småt på vej, er den i 
hvert fald. Baggrunden er pudsigt nok oprettelsen af endnu 
en TV-kanal, Channel Four, og den omstændighed, at denne 
kanal har afsat ca. 20% af sit budget til indkøbte programmer 
og ca. 80% til co-produktioner med filmbranchen. Channel 
Four begyndte sine udsendelser i november 1982, og ikke 
mindre end 9 film på London Film Festival var produceret 
med eller for Channel Four, heraf 3 dokumentar- og musik
film. De var i retfærdighedens navn spredt ud på næsten lige 
så mange produktionsselskaber, og det er vel tvivlsomt, om 
det i længden er en god idé. Man kan forestille sig at et mindre 
antal selskaber med desto flere produktioner pr. år vil vise sig 
mere levedygtige end en række halvt sultende selskaber med 
så få produktioner, at enhver form for kontinuitet (og profes
sionalisme) går fløjten. Vel an, tiden vil vise det, for Channel 
Fours politik synes at skulle fortsætte. Men hvad med filme
ne?

Ja, satser man stort, risikerer man kun at mislykkes stort, 
og det er da al ære værd. Tilmed får man altid nogen med sig 
på galajen. Peter Greenaway satsede stort med en aparte 
historie, »The Draughtsman’s Contract«, der udspilles i det 
17. årh., og som kort fortalt handler om en tegner, der indgår 
en kontrakt om at levere 12 tegninger af et gods mod 12 
erotiske begunstigelser fra godsets frue. Det bliver ikke ved 
det. Datteren blander sig også, og da godsejeren findes dræbt, 
bliver spillet pludselig en kamp på liv og død mellem kunstne
ren og den herskende klasse, altså det gamle, gyldige tema. 
Greenaway spiller gevaldigt ud med en flot gestus, og det hele 
holder meget langt, lige indtil intrigen tager overhånd og 
instruktøren drukner historien i ord, ord og atter ord. Jeg følte 
det som et antiklimaks i en historie, der handler om en billed
kunstner, fortalt i et medie, der først og fremmest er billede og 
lyd.

Peter Duffell, som nogle vil huske fra TV-spillet »Caught on 
a Train «, havde iscenesat en charmerende og klog »lille« film 
om en ung piges oplevelser som servitrice på et sommerhotel. 
»Experience Preferred -  But Not Essential < hed den, og ud
over de kloge observationer prægedes filmen af optimistisk 
humor og glimrende spil. June Roberts havde skrevet manus 
med det ene øje på de bedste TV-spil.

Jack Goids »The Praying Mantis« med manus af Philip 
Mackie byggede på en Monteilhet-historie om et dobbelt
mord, der går galt, om morderne, der selv dør og om den 
stilfærdige hævners bondesnuhed. Den fungerer, er lidt lang 
og lidt ujævn i spillet, men den overrasker meget undervejs, 
og det er lidt af lykken. Det var Claude Whathams »The 
Captain’s Doli« vel også. James Saunders havde bearbejdet D. 
H. Lawrences portræt af den tilsyneladende leddeløse soldats 
kærlighedsaffære, og der kom en ganske »moderne«, velspil
let (Jeremy Irons, Gila von Weitershausen) historie ud af det. 
Ophidsende nej, ordentlig ja. Her var det iøvrigt for en gangs 
skyld BBC, der havde co-produceret. Debutanten Bill Bryden 
gav en smuk skildring af et stykke kulturs undergang i >»111 
Fares the Land«, der fortalte om affolkningen af øen St. Kilda 
i Hebriderne i 1920’erne, og Mai Zetterling vendte tilbage til 
England med filmen »Serubbers«, en tæt og ordentlig lavet 
skildring af en gruppe piger i Borstal-fængslet. Den føjer ikke 
noget til genren, men præsenterer en række glimrende unge 
spillere og en række (for mig) nye gloser om underlivets forly
stelser m.v.

London Film Festival gør forståeligt nok en del ud af at 
præsentere film fra gamle frænder og den slags, og bestræbel
serne belønnes med flittigt opbud fra de i London boende 
nationaliteter, hvad der giver forevisningerne en særlig stem
ning, et indforstået løft, om man vil.

Bredden i australsk film illustreredes af tre film (selv 
om David Stratton fra Sidney Film Festival så mørkt 
på sit lands produktion lige nu). Paul Cox havde lavet 

en køn, charmerende film om et gråt emne, nemlig to midald
rende, lidt bange, menneskers kærlighed. »Lonely Hearts« 
hed den, for at det ikke skal være løgn, men der er lidt humor i 
titlen og der er masser af humor i filmen. Han er pianostem
mer og butikstyv i det små, hun er bankassistent og kønsfor
skrækket i det store, så der skal helt utraditionelle metoder i 
anvendelse før de to kan få hinanden.

Lidt mere flamboyant var David Stevens’ »The Clinic«, der 
alligevel overbeviste med idérigdom og velanbragt hhv. alvor 
og humor i en skildring af livet på en klinik for kønssygdom
me. Festligt emne, men altså behandlet med meget talent og 
»sød forståelse«. Det tredie bidrag var Igor Auzinas brede 
skildring af en kvindes oplevelse af en mandsverden på en 
kvægstation omkring århundredeskiftet. Den rummer lidt af 
alting og er ganske kommercielt anlagt. »Beautiful scenery« 
var alles kommentar bagefter.

Indien var som sædvanligt rigt præsenteret, og bredden i 
indisk film er voksende. Jeg nåede desværre ikke den 
meget spændende Shyam Benegal s »Arohan < (Ascending 

Scale), men alle roste den. TV viste hans »Rollen« sidste år. Ny 
for mig var Adoor Gopalakrishnan, der viste et flot gennem
ført drama uden de store falbalader om en rigmand, der er 
vant til at blive vartetop, bl. a. af sine to yngre søstre, som han 
gør alt for at holde på. Da de forlader ham, går han mentalt i 
stykker. Filmen hedder »Elippathayam < (Rottefælden) og den 
er Gopalakrishnans tredie spillefilm. Talentfuldt.

Manipur er en meget lille stat i det nordøstlige hjørne af 
Indien. Den grænser op til Burma, har IV2 miil. indbyggere, 
hvoraf knap en milliom taler manipur. Der er mindre end 20 
biografer i staten, og at producere film her er nærmest at 
sammenligne med en manisk sportspræstation. Det gøres 
dog, og Aribam Syan Sharmas »Imagi Ningthem« (My Son, 
My Precious) var en charmerende, frisk lille sob-story i sort/ 
hvid og alt, hvad man kunne drømme om af ringe teknik. Det 
er hjerteskærende uretfærdigt, ikke mindst når man sam
menligner med Satyajit Rays fremragende lille kortfilm »Pi-
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koo«, som han har lavet for fransk TV og naturligvis med 
teknik og penge, så det rækker. »Pikoo« er en studie i en 6-års 
drengs oplevelser af voksnes utroskab, fortalt med overbevi
sende psykologisk indsigt og suveræn ro. En anden Ray-kort- 
film, »Sadgati < (Deliverance) var dens modsætning. Her er 
Ray tilbage i landsbyen med en harmfuld skildring af en 
brahmins udnyttelse af en kasteløs. Det er social anklage så 
det brager, holdt i en lidt gammeldags, ekspressiv stil. Det er 
sjældent, man ser Ray så vred.

Men tilbage til Europa, Frankrig, Chabrol og Demy.
Førstnævnte underholdt bedre end længe med en 
Simenon-fllmatisering, »Les fantomes du chapeli- 

er«, en grotesk historie om en række kvindemord, med Char
les Aznavour og en prægtig krukket Michel Serrault i hoved
rollerne. Demy var også vendt tilbage til sit gamle, velprøve
de tema i »Une chambre en ville«, et syngestykke om kærlig
heden (her med tragisk udgang), udspillet i Nantes under 
værftsstrejkerne i 1955. Konsekvent og med charme, men 
unægtelig også ganske déja vu.

Det samme gjaldt til en vis grad såvel Bellocchios »Gli 
occhi, la bocca < som Antonionis »Identificazione di una don
na« . Bellocchio var tilbage i den rådne italienske burgøjserfa
milie med den fortabte søn (Lou Castel) og masser af skeletter 
i skabene og skidt under smyrnaerne. Jeg fandt den lidt træls, 
andre brød sig om den. Så hellere Antonionis udforskning af 
området mellem fantasi og virkelighed i en historie om en 
besættende, fortryllende kærlighed. Tomas Milian er ikke 
spændende som elskeren, men kvinderne omkring ham har 
rejsning (!) Daniela Silverio, Christine Boisson, Lara Wendel, 
Sandra Monteleoni. Men den bliver næppe en publikumssuc
ces. Dertil er den for lukket.

Tyskland var stort set Fassbinder, plus en enkelt film af 
Percy Adlon og så polakken Krzysztof Zanussi, der for at det 
ikke skulle være løgn havde indspillet »The Unapproachable« 
på engelsk med Leslie Caron og Danie Webb, et kammerspil 
om falske følelser. Fassbinders Genet-filmatisering, »Querel- 
le«, resulterede i hængende hoveder. Jeg nåede ikke filmen, 
men mødte nogle tilskuere.

Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean var 
opfyldelsen af et par store Robert Altman-drømme. 
Han havde sat skuespillet (af Ed Graczyk) op på 

Broadway og ville filme det i Super 16 mm -  et format han har 
advokeret for siden TV-tiden i 60’erne -  ligesom han ville 
samle den originale besætning til filmen. Det lykkedes stort 
set, og resultatet er blevet formelt, og til en vis grad også på 
andre områder, spændende. Jeg kunne beundre ensemblespil
let (Sandy Dennis, Karen Black, Marta Heflin, Cher o.a.). 
Carl Reiner havde lavet en intelligent og grinagtig kriminal
film-travesti, »Dead Men Don’t Wear Plaid«. En genkendelig 
Chandler-intrige med Steve Martin som detektiven og den 
flotte Rachel Ward som blondinen med den spegede sag, er 
grundlaget for en kunstfærdigt opbygget og smukt gennem
ført inkorporering af citater fra ikke mindre end 18 kriminal
film fra 40’erne, så på sin vej gennem sagen møder Steve 
Martin i veltilpasset sort/hvidt foto og Edith Head-kostumer 
(hendes sidste film) en række af de store, fra Bogart i »The Big 
Sleep« til Cagney i »White Heat«, fra Ingrid Bergman i »Noto- 
rious« til Bette Davis i »Deception«.

Frydefuldt for filmfans. Fra gruppen af uafhængige produ
center vil jeg fremhæve Robert M. Youngs »The Ballad of 
Gregorio Cortez«, en velgennemført skildring af jagten på en 
ung farmer af mexikansk afstamning, som i 1901 på grund af 
en latterlig oversætterfejl fra en tolk blev lovløs. Jagten, rets
sagen, og vidneforklaringerne bliver en næsten rashomonsk

beretning om synspunkternes vilkårlighed. God film. Næsten 
lige så vellykket var David Burton Morris’ »Purple Haze«, de 
satte sig den vanskelige opgave at skildre studenter-miljøet i 
USA anno 1968 med blandingen af rodløshed, blomsterbørn, 
stoffer og Vietnam. Da først indledningens problemopstilling 
var overstået, kom filmen ind i en god rytme, og den blev mere 
og mere engagerende. Barry Le vinson var også gået tilbage i 
tiden med sin Baltimore-skildring »Diner«, nemlig til 1959, 
hvor en flok lokale ’vitelloni’er tumler rundt i færd med at 
prøve at blive voksne i ordets mere overfladiske betydning. 
Det er ofte meget charmerende. Det kan man til gengæld ikke 
sige om Frederick Wisemans første forsøg med fiktionen, »Se- 
raphita’s Diary«, der former sig som en (næsten) endeløs ræk
ke monologer, fremsagt, fremgrædt eller fremstønnet af mo
dellen Appollonia Van Ravenstein, der krukker lystent og 
redder en del af optakten. Nogle hævder, det skal være mor
somt. Jeg fandt det ubærligt prætentiøst.

A ndre lande: Carlos Saura var tilbage i Saura-land (og 
dér lignede han altså mange andre af mellemgenera
tionen af instruktører, der satsede på deres kendte 

temaer) med familie, politik, religion, sex og gale mennesker 
under Franco og idag. Han veksler som sædvanlig ganske 
suverænt mellem fortid og nutid og fortsætter metoden med at 
lade sine kvindelige hovedpersoner optræde i begge tidsaldre, 
her kuriøst i rollen som hhv. heltens mor og elskerinde. Polak
ken Jerzy Kawalerowicz, som efterhånden har langt imellem 
sine film, lagde op til øretæver hos en del af det engagerede 
publikum med en debatfilm »Austria« om forskellige jødiske 
holdninger til forfølgelse. Tung intellektualisme, teaterpræ
get med passende (filmisk upassende) entré’er og sorti’er og 
megen snak. Så var der mere løft over debutanten Juliusz 
Machulskis røverhistorie, »Van Bank« (Det gælder banken), 
en fantasifuld høg-over-høg-historie fra 30’erne blandt sam
fundets mindre gode børn, hvoraf nogle altså er bedre end 
andre. A f lokal interesse kan det måske være, at en af helte
skurkene kaldes »danskeren«. Ser man det.

Endelig skal jeg nævne, at der i år var en lille sektion, der 
hed »Scandinavia«. Den bestod af »Slingrevalsen«, Tuija- 
Maija Niskanens »Avskedet«, August Gudmundssons »Utla- 
ginn -  Gfsla Saga Surssonar«, Laila Mikkelsens »Liten Ida« 
og Ingrid Thulins »Brusten Himmel«. Ser man også det.

Poul Malmkjær

Robert Altman instruerer Kathy Bates, Marta Heflin og Cher 
i »Come Back to the Five & Dime, Jimmy Dean«
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BØGER:

HALVTREDSERNES USA
JOSEPH McCARTH Y var et nul og et nix. I alt fald ikke noget 
i sig selv. Ikke årsagen til et samfunds syge men et biprodukt 
heraf. Derfor afstår Nora Sayre i sin bog »Running Time« om 
halvtredsernes amerikanske film fra at bruge begrebet 
McCarthyisme. Det eksisterer efter hendes mening ikke. 
Hvad der eksisterede var derimod et paranoia med kilder 
langt tilbage i historien og sine første udslag allerede i tredi
verne. Da sygen var værst og feberen mest brændende, blev 
den til noget, der bedst kan betegnes som en egentlig og vidt 
udbredt livsangst, der greb alle samfundslag og lammede alle 
indflydelsesrige.

Hollywoods produkter fra denne periode er i så henseende 
særdeles illustrative. Halvtredserne var et tiår, hvor det 
gjaldt om ikke at gå længere ud, end at man kunne beholde 
det ene ben på land. Det drejede sig i udpræget grad om at 
have noget på det tørre. Også for filmfolk. Tog man et problem 
op, tog man det op halvt og med halvt hjerte. Hvis skuespille
ne »Tea and Sympathy« og »Cat on a Hot Tin Roof« havde 
handlet om homoseksualitet, så handlede filmatiseringerne 
(ved henholdsvis Vincente Minnelli og Richard Brooks) om 
tilpasningsvanskelige unge mænd, hvis besværligheder ikke 
var af alvorligere karakter, end at de kunne klares af en gæv 
far og en pige med ben i næsen.

Og hvad tankens og ordets frihed angik, hvem andre end 
Hollywood var så en forsvarer heraf med netop et halvt hjertes 
fulde reservation. I »Storm Center« (Daniel Taradash) f.eks., 
hvor bibliotekaren Bette Davis får besvær, fordi hun ikke vil 
fjerne en bog med titlen »Den kommunistiske Drøm« fra 
hylderne. Hendes kamp for trykkefrihed og en liberal biblio
teksordning bakker historien op ved at påvise, at hun ikke 
selv er rød!

»Gentleman’s Agreement« (Elia Kazan) handler om en 
journalist, som udgiver sig for at være jøde. Han vil undersøge 
om antisemitismen er en realitet i dagens Amerika og be
kræftes heri. Hoteller afviser ham etc. Fidusen ved filmen er, 
at publikum klart kan se, hvor urimeligt han behandles. Det 
ved jo, hvordan det virkelig hænger sammen.

Som Ring Lardner jr. bemærkede efter forestillingen: -  Det, 
der fortælles, er, at det kan være dumt at være uhøflig mod en 
jøde. Måske er han det slet ikke! Og på samme måde med 
negrene. I sin piæderen for ligeret mellem racerne gør »Home 
of the Brave« (Mark Robson) sin sorte hovedperson til skolens 
bedste elev og frontens tapreste soldat. Og ligesom han som et 
overmenneske er hævet over enhver tvivl og dadel er hans 
racistiske, hvide modstander en undermåler, en sjælelig krøb
ling, hvis beskaffenhed forflygtiger den egentlige sandhed, at 
racismen trives udmærket mellem ganske almindelige borge
re af den slags, man ville kalde rygraden i ethvert samfund. 
Dem som ikke mindst dette tiår gjorde så megen stads af også 
på film.

Bortset fra gangsterfilms og westerns traditionelle helte er 
halvtredsernes mand på film enten gymnasiast eller et men
neske i gråt flannel fra de frie erhverv. Forretningsmand, 
journalist, sagfører. Establishments repræsentant. Han har 
kone, og de har børn, og med børnene kan der være en del 
knas. Sønnerne siger sætninger som: »You neuer talk to me«/ 
»Talk to me Father«/»I gotta talk to you«/. Og fædrene: »You 
can’t talk to me like that«/»Pm at my rope’s end with that 
boy«/ »Get him out of here«/»What are children for?«. Begge 
parter måtte med passende mellemrum indrømme, at »We 
just don’t talk the same language«. Mødrene havde det meget

nemmere. Journalisten, der afdækker antisemitismen i sine 
omgivelser, får et anerkendende kys af sin mor og sukker: 
»Mom, that means more than anything«. Og i »The Pride of 
the Yankees« (Sam Wood) forsikrer Gary Cooper, at hans mor 
ikke bare er den bedste i verden, men dét bedste og trygler: 
»You’ll have to go steady with me«.

Det store moderdyr bliver der altså ikke rørt ved. I det hele 
taget bliver der ikke rørt meget ved institutionerne, hverken 
de militære eller de civile. Pentagon var godt tilfreds med 
såvel »From Here to Eternity« (Zinneman) som »The Caine 
Mutiny« (Dmytryk). Disse film havde ikke noget virkeligt 
udestående med hverken hær eller flåde. Tværtimod. Kun 
med fjolserne. Og var der, når det kom til stykket, nogen af 
dem? Gik kritikken videre og anfægtede selve de militære 
begreber, så handlede filmene ikke om amerikanske tilstan
de. »The Bridge on the River Kwai« (David Lean) foregår 
blandt englændere og »Paths of Glory« (Kubrick) mellem 
franskmænd. Og på samme måde uden for forsvaret. »Twelve 
Angry Men« (Sidney Lumet) virker stærkt ved sin afsløring af 
retssystemets vilkårlighed men ender alligevel, da kameraet 
til slut med rungende baggrundsmusik glider op over de klas
siske søjlerækker, som en bekræftelse. Systemet kan synes 
brøstfældigt, men det holder! Og på samme måde med sam
fundet, der ikke alene holder men som slet og ret er hinsiden 
enhver diskussion. Tidligere havde amerikansk film dog an
fægtet sider af det, men nu er enhver social synsvinkel sim
pelt hen suspekt i sig selv. Den sociale virkelighed fornægtes 
så at sige. I »Humoresque« (Jean Negulesco) måtte John 
Garfield ikke sige til Joan Crawford, at »my father lives over 
the grocery store«, hvorimod »your father is a banker« og 
ordet »labor« skaffede John Huston problemer under indspil
ningen af »The Treasure of the Sierra Madre«.

En snæver tid, en sølle tid, en Scoundrel Time som Lillian 
Hellman kalder den. Og Hollywood var næppe bedre. Ikke i 
almindelighed, og det er det almindelige, der interesserer 
Nora Sayre. Derfor har hun udeladt John Ford og Fritz Lang 
af sit værk. Disse to udtrykker ikke et tiår. De udtrykker sig 
selv. Og det er tiåret, der er forfatterindens ærinde. Det er i 
lyset af det og til belysning af det, at hun ser på filmene. Hun 
tager i anvendelse, hvad hun har brug for, og det snævre 
perspektiv gør hendes billede skarpt og klart. Og det er alt
sammen i orden, blot man husker, at filmene altså er brugt og 
set i én bestemt sammenhæng, og at der kunne være andre. 
Når forfatterinden således bemærker, at »From Here to Eter
nity« i dag virker latterlig ved sine seksualsymbolske bølge
slag og henviser til dialogen som udtryk for datidens seksual- 
frustrationer, så er det næppe forkert men næppe heller til
strækkeligt. Der er længere perspektiver i den samtale, 
oberstinden og sergenten fører efter bølgebrusets ejakulatio
ner:

»I have never been so miserable in my life as I’ve been since 
I met you«.

»Neither have I«.
»I wouldn’t trade a minute of it«.
»Neither would I«.
Er dette replikskifte ikke snarere end at være et ekko fra 

halvtredserne en variation af Tristan og Isoldes århundrede
gamle dialog, der som sådan let kunne have været bragt af 
Thomas Bredsdorff i hans bog »Tristans Børn«, hvor han 
skriver: »Passion betyder lidelse, og det er sagens kerne. Tri
stan og Isolde elsker ikke hinanden, de elsker kærligheden. 
De elsker at elske — med et kraftigt islæt af lidelse. Hvor 
hindringerne er størst, er passionen bedst. Det er sandt nok en 
kærlighed, der gør oprør mod samfundet, men ikke i et andet 
samfunds navn«.

Niels Jensen
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CREDITS:

CUTTER’S WAY -  MED BLOD SKAL ONDT FORDRIVES
Cutter and Bone -  Cutter’s Way. USA 1981 (P-start: 29.10.79).
P-selskab: Gurian Entertainment, P: Paul R. Gurian. As-P: Barrie M. Osbor- 
ne, Larry Franco. P-samordner: Elise Rohden. I-leder: Barrie M. Osbome. 
Instr: Ivan Passer. Instr-ass: Larry Franco, Jeffrey Chernov. Stunt-instr: Bill 
Burton. Manus: Jeffrey Alan Fiskin. Efter: Roman af Newton Thornberg. 
Foto: Jordan Cronenweth. Kamera: Donald Thorin. Farve: Technicolor. Klip: 
Caroline Ferriol. Ark.: Josan Russo. Dekor: Thomas L. Roysden. Kost: Jane 
Ruhm. Musik: Jack Nitzsche. Spillet af: The Toronto Symphony Orchestra. 
»Armin Electric Strings- med Eric Harry (glas-mundharmonika) og Walter 
Repple (zither). Sange: »We’re Old Enough to Know« af Jack Nitzsche, John 
Byrum, med Jack Nitzsche; »Open Your Eyes« af og med The Doobie Brothers. 
Musikbånd: Curt Sobel. Tone: Ron Horwitz, Greg Barbanell, Peter Hliddal, 
Davis Hassinger, William L. McCaughey, Robert L. Harman, Howard Wollman. 
Medv: Jeff Bridges (Richard Bone), John Heard (Alex Cutter), Lisa Eichhorn 
(Maureen »Mo« Cutter), Ann Dusenberry (Valeri Duran), Stephen Elliott (J. J. 
Cord), Arthur Rosenberg (George Swanson), Nina Van Pallandt (Bones elsker
inde), Patricia Donahue (Mrs. Cord), Geraldine Baron (Susie Swanson), Kathe- 
rine Pass (Toyota kvinde), Frank McCarthy (Toyota mand).
Længde: 109 min., 2990 m. Censur: Grøn. Udi: UIP. Prem: 28.1.83 -  Palads. 
NB: Filmen blev oprindelig udsendt som »Cutter and Bone«. Efter dårlige 
anmeldelser blev den trukket tilbage, døbt om og så genudsendt.

FANNY OG ALEXANDER
Fanny och Alexander. Sverige 1982.
P-selskab: Cinematograph. For Svenska Filminstitutet -  Sveriges Television/ 
Persona Film/Gaumont. Ex-P: Jorn Donner. P: Katinka Farago. I-ledere: Eva 
Ivarsson, Brita Werkmåster. Instr/Manus: Ingmar Bergman. Instr-ass: Peter 
Schildt. Foto: Sven Nykvist, Lars Karlsson, Dan Myhrman. Farve: Eastman. 
Klip: Sylvia Ingemarsson. Ark: Anna Asp; Ulrika Rindegård, Annmargret 
Fyregård. Dekor: Susanne Lingheim, Kaj Larsen, Jan Andersson. Kost: Marik 
Vos- Tone: Owe Svensson, Bo Persson, Bjom Gunnarsson, Lars Liljeholm. 
Sp-E: Bengt Lundgren. Musik: Daniel Bell.
Medv: Gunn Wållgren (Helene Ekdahl), Allan Edwall (Oscar Ekdahl), Ewa 
Froling (Emilie Ekdahl), Bertil Guve (Alexander), Pernilla Allwin (Fanny), 
Boije Ahlstedt (Carl Ekdahl), Christina Schollin (Lydia Ekdahl), Jarl Kulle 
(Gustav Adolf Ekdahl), Mona Malm (Alma Ekdahl), Maria Granlund (Petra), 
Emelie Werko (Jenny), Kristian Almgren (Putte), Angelica Wållgren (Eva), 
Majlis Granlund (Vega), Svea Holst-Vidén (Ester), Siv Ericks (Alida), Inga 
Ålenius (Lisen), Kristina Adolphson (Siri), Eva von Hanno (Berta), Pernilla 
Wållgren (Maj), Kåbi Laretei (Tante Anna), Sonya Hedenbratt, Erland Joseph- 
son, Mats Bergman, Stina Ekblad, Gunnar Bjomstrand, Anna Bergman, Per 
Mattson, Nils Brandt, Heinz Hopf, Åke Lagergren, Lickå Sjoman, Sune Mangs, 
Maud Hyttenberg, Kerstin Karte, Tore Karte, Marianne Karlbeck, Gus 
Dahlstrom, Gosta Priizelius, Georg Årlin, Olle Hilding, Emst Giinther, Jan 
Malmsjo, Kerstin Tidelius, Marianne Aminoff, Marrit Olsson, Brita Bilisten, 
Harriet Andersson, Mona Andersson, Per Grundén.
Længde: 188 min., 5160 m. Censur: Grøn. Udi: Panorama. Prem: 17.1.83 -  
Palads + Grand.

FORTÆL MIG EN GÅDE
Tell Me a Riddle. USA 1980.
P-selskab: Godmother Productions. Ex-P: Michael Rosenberg. P: Mindy Affri- 
me, Rachel Lyon, Susan O’Connell. P/P-leder: Tony Wade. P-samordner: 
Patti Whitman. Instr: Lee Grant. Instr-ass: Peter Schindler. Manus: Joyee 
Eliason, Alev Lytie. Efter: Novelle af Tillie Olsen (1961). Foto: Fred Murphy 
(farve). Klip: Suzanne Pettit. P-tegn: Patrizia von Brandenstein. Kost: Michael 
Ignon, Mary Still. Komp: Sheldon Shkolnik. Arr: John David Eamest. Dir: 
Mark Starr. Musikbånd: Kenneth Karman. Tone: Pat Jackson, Peter Adair, 
Vivien H. Gilliam, Richard Hymns, Barbara McBane, David McMillan. 
Medv: Melvyn Douglas (David), Lila Kedrova (Eva), Brooke Adams (Jeannie), 
Dolores Dom (Vivi), Bob Elross (Sammy), Jon Harris (Mathew), Zalman King 
(Paul), Winifred Mann (Hannah), Peter Owens (Phil), Deborah Sussel (Nancy), 
Lili Valenty (Mrs. Mays), Nora Hefflin (Young Eva), Peter Coyote.
Længde: 90 min. Udi: Film Distribution Huset. Prem: 3.12.82 -  Grand.

HAMMETT
Hammett. USA 1982.
P-selskab: Zoetrope Studios. Ex-P: Francis Coppola. P: Fred Roos, Ronald 
Colby, Don Guest. As-P: Mona Skager. P-samordner: Teri Fettis. I-ledere: 
Ronald Colby, Robert J. Huddleston. Instr: Wim Wenders. Instr-ass: Ame 
Schmidt, Ronald Colby, David Valdez, Daniel Attias. Manus: Ross Thomas, 
Dennis O’Flaherty. Adapt: Thomas Pope. Efter: Roman af Joe Gores. Foto: 
Philip Lathrop, Joseph Biroc. Kamera: Bill Johnson, Frederic J. Smith. Farve: 
Technicolor. Klip: Barry Malkin, Marc Laub, Robert Q. Lovett, Randy Roberts. 
P-tegn: Dean Tavoularis, Eugene Lee. Ark: Angelo Graham, Leon Erickson. 
Dekor: James Murakami, Bob Goldstein, George R. Nelson, Steve Potter, Roger 
Dietz. Sp-E: Howard Jensen, Joseph Lombardi. Kost: Ruth Morley, Ed Fincher, 
Mina Mittleman, Dean Skipworth, April Ferry. Musik: John Barry. Piano
solist: Michael Lang. Klarinet-sol ist: Ronny Lang. Musikbånd: Robert Q. 
Lovett. Kinesisk Musik-kons: Lucia Hwong. Tone: Andrew London, Wylie 
Stateman, Randy Kelley, John Duffy, Robert Johnson, James Webb Jr., Richard 
Goodman, Dennis Sands, Donald O. Mitchell.
Medv: Frederic Forrest (Dashiell Hammett), Peter Boyle (Jimmy Ryan), Mari- 
lu Henner (Kit Conger/Sue Alabama), Roy Kinnear (»English« Eddie Hage
dorn), Lydia Lei (Crystal Ling), Elisha Cook (Eli), R. G. Armstrong (O’Mara), 
Richard Bradford, Michael Chow, David Patrick Kelly, Sylvia Sidney, Jack 
Nance, Elmer L. Kline, Royal Dano, Samuel Fuller, Lloyd Kino, Fox Harris, 
Rose Wong, Liz Roberson, Jean Frangois Ferreol, Alison Hong, Patricia Kong,

Lisa Lu, Andrew Winner, Kenji Shibuya, James Quinn, Mark Anger.
Lænde: 97 min. Udi: Nordisk.

LYSÅR HERFRA
Les années lumiere. Eng. titel: Light Years Away. Frankrig/Schweiz 1981. 
P-selskab: L.P.A. -  Phenix/Slotint -  S.S.R. Ex-P: Bernard Lorain. P: Pierre 
Heros. As-P: Yves Peyrot, Jacques Hinstin. I-ledere: Tom Hayes, Maritin 
Ferrier. Instr: Alain Tanner. Instr-ass: Pascal Ortega, Dominique Othinin- 
Girard, Frank Hochuli. Manus: Alain Tanner. Efter: Roman af Daniel Odier: 
»La voie sauvage«. Foto: Jean-Frangois Robin. Farve: Eastman. Klip: Brigitte 
Sousselier. Ark: John Lucas. Kost: Thérése Ripaud. Musik: Arié Dzierlatka. 
Tone: Claude Villand, Alain Lachassagne. Lys-E: Daniel Couteau.
Medv: Trevor Howard (Yoshka Poliakoff), Mick Ford (Jonas), Odile Schmitt 
(Dancer), Louis Samier (Mand i lastbil), Joe Pilkington (Thomas), John Murphy 
(Kunde i pub), Mannix Flynn (Beruset tjener), Don Foley (Cafeejer), Jerry 
O’Brien (Vært i landsbypub), Vincent Smith (Politibetjent), Gabrielle Keenan 
(Pige ved landsbybal), Bemice Stegers (Betty), Henri Virlogeaux (Notar). 
Længde: 106 min. Udi: Bellevue. Prem: 23.10.82 -  Delta.

STORM
Teinpest. USA 1982. (P-start: 20.7.82.).
P-selskab: 20th Century-Fox. P: Paul Mazursky. Co-P: Steven Bernhardt, 
Pato Guzman. I-leder: Tony LaMarca. P-leder: (Grækenland) Aspa Lambrou, 
(Italien) Mara Blasetti. Instr: Paul Mazursky. Stunt-instr: Frankie Ferrara, 
(Rom). F. Salamon. 2nd Unit-instr: Donn Cambem. 2nd Unit-instr-ass: Geor
ge Anastasiades. Instr-ass: Irby Smith, Ray Greenfield, (Grækenland) Tony 
Michaleas, Freddy Vianelis, (Rom) Mario Jurisic, Franco Amurri. Manus: Paul 
Mazursky, Leon Capetanos. Foto: Don McAlpine. Kamera: Lou Barlia. Farve: 
Metrocolor. 2nd Unit-Foto: Alexis Grivas. Sp-Visuel-E: Bran Ferren. Klip: 
Donn Cambem. P-tegn: Pato Guzman. Ark: Paul Eads, (Grækenland, Italien) 
Gianni Quaranta. Dekor: Paul Hefferan, (Grækenland, Italien) Giorgio Desi- 
deri. Rekvis: Wally Stocklin, (Grækenland, Italien) Elio Altamura. Kost: 
Albert Wolsky. Koreo: Gino Landi. Sp-E: Dick Parker, Femando Perez, (Rom) 
Adriano Pischiutta. Musik: Stomu Yamashta. Arr: Yoshihisa Taira. Musik
bånd: Jim Henrikson. Sange: »Wip It« med Devo; »Little Giris« med Oingo 
Boingo; »Tango« af Jerry Leiber, Mike Stoller; »New York, New York« af Ebb- 
Kander, med Liza M innelli;»Why Do Fools Fali in Love?« med Susan Sarandon, 
Molly Ringwald; »Manhattan« af Rodgers-Hart, med Dinah Washington. Tone: 
Todd Maitland, Dennis Maitland, Dennis Maitland II, Chester L. Slomka, Neil 
Burrow, Robert A. Reich, Les Fresholtz, Arthur Piantadosi, Richard Alexander. 
Medv: John Cassavetes (Phillip), Gena Rowlands (Antonia), Susan Sarandon 
(Aretha), Vittorio Gassman (Alonzo), Raul Julia (Kalibanos), Molly Ringwald 
(Miranda), Sam Robards (Freddy), Paul Stewart (Phillips far), Jackie Gayle, 
Anthony Holland, Jerry Hardin, Lucianne Buchanan, Vassilis Glezakos, Ser- 
gio Nicolai, Luigi Laezza, Paul Mazursky, Betsy Mazursky, Carol Ficatier. 
Længde: 145 min., 3885 m. Censur: Rød. Udi: Columbia-Fox. Prem: 28.1.83 -  
ABCinema.

VERDEN IFØLGE GARP
The World According to Garp. USA 1982.
P-selskab: Pan Arts Productions. For Warner. Ex-P: Patrick Kelly. P: George 
Roy Hiil, Robert L. Crawford. I-leder: John H. Starke. Instr: George Roy Hili. 
Instr-ass: Alan Hopkins, Robert E. Warren, John Pepper. Stunt-instr: Victor 
Magnotta. Manus: Steve Tesich. Efter: Roman af John Irving. Foto: Miroslav 
Ondricek. Kamera: Tom Priestley Jr. Farve: Technicolor. Farve-kons: Otto 
Paolini. Klip: Stephen A. Rotter, Ronald Roose, Jean Fraser Wardle. P-tegn: 
Henry Bumstead. Ark: Woods Mackintosh. Dekor: Robert Drumheller, Justin 
Scoppa Jr., Morris Weinman, Tony S. Gamiello Sr. Rekvis: Thomas Saccio. 
Kost: Ann Roth. Sp-E: Albert Griswold. Musik-adapt: David Shire. Sange: 
»When I’m Sixty-Four« af John Lennon, Paul McCartney, med The Beatles; 
»There Will Never Be Another You« af Warren-Dubin, med Nat »King« Cole; 
»A Long Way to Go« a f Michael Bruce, med Alice Cooper. Musikbånd: Donald 
Harris. Tone: Chris Newman, Dick Vorisek, Tom Fleischman, Arthur Bioom, 
Dan Sable, Michael Moyse, Stsn Bochner, Kate Elder Hirson.
Medv: Robin Williams (Garp), Mary Beth Hurt (Helen Holm), Glenn Close 
(Jenny Fields), John Lithgow (Roberta Muldoon), Hume Cronyn (Mr. Fields), 
Jessica Tandy (Mrs. Fields), Swoosie Kurtz (Den prostituerede ), James McCall 
(Garp som dreng), Peter Michael Goetz (John Wolfe), George Ede (Dean Bodger), 
Mark Soper (Michael Milton), Nathan Babcock (Duncan), Ian MacGregor 
(Walt), Warren Berlinger (Stew Perco), Susan Brownmg (Midge Percy), Bran- 
don Maggart (Emie Holm), Jenny Wright (Cushie), Brenda Currin (Pooh), 
Jillian Ross (Cushie som barn), Laurie Robyn (Pooh som barn), Victor Magnot
ta, Dominic A. Cecere, John Irving, Dan Goldman, Christopher Farr, Brett 
Littman, Brendon Roth, Steven Krey, Laura Kaye, Al Cerullo Jr., Matthew C. 
Materazo, Deborah Watkins, Mark Sutton, John De Ornellas.
Længde: 135 min., 3740 m. Censur: Grøn. Udi: Warner & Metronome. Prem: 
28.1.83 -  Dagmar + Palads + Palads (Århus).

YOL
Yol. Schweiz/Vesttyskland/Frankrig 1982.
P-selskab: Giiney Film/Cactus Film. I samarbejde med Maran Film/SRG/ 
Antenne 2. P: Edi Hubschmid, K. L. Puldi. P-ass: Niath Behram, Erol Gozmen, 
Sabri Aslankara, Thierry Maitrejean. Instr: Serif Goren. Instr-ass: Muzaffer 
Higdurmaz, Ahmet Soner, Turgay Aksoy. Manus: Yilmaz Giiney. Foto: Erdo- 
gån Engin. Farve: Fujicolor. Klip: Yilmaz Giiney, Elisabeth Waelchli, Laura 
Montoya, Helene Am al, Serge Guillemin. Musik: Sebastian Argol, Kendal. 
Tone: Gérard Cohen, Henri Humbert, Gérard Tilly, Los Koenigswerther, Pa
trick Joulin, Charles Nobel, André Simmen, Laurent Barbey.
Medv: Tarik Akan (Seyit Ali), Halil Ergiin (Mehmet Salih), Necmittin Goba- 
noglu (Omer), §erif Sezer (Ziné), Meral Orhonsoy (Emine), Semra Ugar (Giilba- 
har), Hikmet Qelik (Mevliit), Sevda Aktolga (Meral), Tuncau Akga (Yusaf), 
Hale Akinli (Seyran), Turgut Sava§ (Zafer), Hikmet Ta§demir (§evket). 
Længde: 114 min. Udi: Constantin. Prem: 17.12.82 -  Grand.
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