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Den store spanske filmskaber Luis Bunuel døde for 
nylig. Han efterlader sig en række imponerende og 
provokerende værker. Og han efterlader sig en art 
selvbiografi skrevet sammen med vennen og manu
skriptmedarbejderen gennem mange år, Jean- 
Claude Carriére. Bogen hedder »Mit sidste suk«, og 
på de kommende sider bringer vi med venlig tilla
delse fra Forlaget Forum karakteristiske uddrag af 
»Mit sidste suk«, der udkommer i november.

LUIS
BUNUEL
1900-1983



BT TNT TET .S
SIDSTE
SUK

Som jeg sidder her, alene og gammel, er der kun to 
muligheder: katastrofen eller kaos. De forekommer 
mig lige uundgåelige. Jeg ved godt, at oldinge altid 
synes, alting var bedre, da de var unge. Jeg ved også at 

dommedagssablerne rasler, hver gang et artusind går på 
hæld. Men det er, som om vort århundrede lige fra begyndel
sen styrede mod ulykken. Det onde har vundet det gode gamle 
slag, de nedbrydende og splittende kræfter har overtaget. 
Menneskeheden er ikke kommet klarsynet et skridt nærme
re, ja, maske er vi ligefrem kommet det fjernere. Vi bader i 
afmagt, rædsel og sygt kød. Hvor på horisonten står den 
hjertelighed og fornuft, som måske en dag kan frelse os? Ja, 
selv tilfældet synes sat ud af spil.

Jeg er født med vort århundrede og føler ind imellem blot, 
det er et kort sekund. Arene går hurtigere og hurtigere. Nar 
jeg fortæller om ting, der skete i min ungdom, der egentlig 
ikke forekommer migsa fjern, majeg hver gang tilføje: -Altså 
for 50 eller 60 år siden. ■< Men i andre situationer synes jeg, 
livet er meget langt. Jeg har en fornemmelse af, at det barn 
eller unge menneske, der gjorde dette eller hint, slet ikke er 
mig.

I 1975 var jeg sammen med Silberman i New York. Vi tog 
hen pa en italiensk restaurant, hvor jeg kom meget 35 år før. 
Indehaveren var død, men hans kone levede endnu, og hun 
genkendte mig straks, hilste og viste mig hen til et bord. Det 
var, som havde jeg spist der et par dage i forvejen. Tiden er 
ikke altid den samme.

Men selvfølgelig har verden da forandret sig, siden jeg så 
dagens lys. Selvfølgelig.

Jeg begyndte først at hade alderdommen, da jeg blev 75. 
Indtil da var jeg meget godt tilfreds je g  var glad for min 
nyvundne fred og den befrielse det næsten var, da mit 
seksuelle begær og alle mine andre behov forsvandt. Intet 

frister mig længere, hverken idylliske bondehuse, Rolls-Roy- 
ce’er eller kunstværker. Ad H til med vanvittig kærlighed! 
Venskabet leve!" siger jeg i dag. Lige det modsatte af, hvad jeg 
skreg i min ungdom.

Indtil jeg blev 75, sagde jeg altid til folk, når vi mødte en 
meget gammel og svækket mand pa gaden eller i en hotelre
ception: »Har De set Bunuel? Jamen, det er da utroligt. For 
bare et år siden var han stadig rask og rørig, og nu... Det går 
stærkt, når det først begynder at gå ned ad bakke! « Det 
morede mig at spille senil før tiden. Jeg læste og genlæste 
Simone de Beauvoirs efter min mening pragtfulde bog om 
Alderdommen. Jeg førte mig med den anstændighed, min 
alder krævede, og optrådte ikke længere i badebukser ved
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►verst t.v. Luis B unuel 
nder in dsp iln in g  a f  
Frih eden s sp o g e lse « . 
►erunder: B unu el sam - 
len m ed F ern an do  
lev og A n g e la  M olina  
B egæ rets d u n k le  

ial«). H erover: B uhel 
am m en m ed D elph in e  
■evrig ( ■B orgerskabets  
iskrete ch a rm e«), o g  
il hojre sam m en  m ed  
'atherine D en eu v e  u n 
er in dsp iln in g  a f  >Da- 
en s sk o n h ed «
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swimmingpoolen, og jeg rejste mindre og mindre, men jeg 
følte stadig, at jeg levede et aktivt og harmonisk liv. Jeg var 
77, da jeg lavede min sidste film.

Men de sidste fem år har alderdommen for alvor meldt sig. 
Der begynder at komme problemer, selv om de endnu ikke har 
været alvorlige. Mine ellers så standhaftige ben begynder at 
gøre vrøvl, og øjnene ligeså. Ja, turen er sågar kommet til 
hovedet (jeg glemmer ofte og har svært ved at få sammen
hæng i tingene). 1 1979 måtte jeg tre dage på hospitalet med 
drops og det hele, fordi der var problemer med min blære. På 
trediedagen hev jeg dog slanger og kanyler ud og tog hjem. I 
1980 blev jeg opereret for prostata, og i 1981 begyndte blære
problemerne forfra. Jeg er truet fra alle sider, men jeg er mig 
min affældighed bevidst.

Jeg kan let selv stille diagnosen: min sygdom hedder alder
dom. Jeg har det kun godt, når jeg er hjemme hos mig selv, og 
tingene går deres vante gang. Jeg står op om morgenen og 
tager en kop kaffe. Så gør jeg øvelser en halv times tid og går 
ud og vasker mig. Jeg spiser morgenmad og drikker endnu en 
kop kaffe, og så er klokken halv-ti, ti. Så går jeg en lille tur 
rundt om karréen, hvor vi bor, hvorefter jeg sidder og keder 
mig indtil frokost. Mit syn er svagt, jeg må have lup og særligt 
lys for at læse, så det bliver jeg hurtig træt af. Jeg er næsten 
døv og har længe ikke kunnet høre musik. Så jeg sidder, 
optændt af en vanvittig tålmodighed, og venter; tænker, min
des og venter, mens jeg uafbrudt lader blikket glide ned pa mit 
ur.

Middagstimen er hellig, for det er aperitiftimen. Jeg drik
ker ganske langsomt min første aperitif inde på mit kontor. 
Efter frokost sidder jeg og småsover i min lænestol indtil 
klokken tre. Mellem tre og fem keder jeg mig mere end på 
noget andet tidspunkt af dagen. Jeg læser et par linier her og 
svarer på et brev dér, jeg går rundt og berører forskellige 
genstande. Fra klokken fem er mit blik næsten fæstnet til 
urskiven: nu kan der ikke være så længe til klokken er seks, 
hvor jeg drikker dagens anden aperitif. Nu og da snyder jeg et 
kvarter. Eller der kommer nogle venner og besøger mig. Så 
sidder vi og snakker. Klokken syv spiser jeg til middag sam
men med min kone og går tidligt i seng.

Jeg har ikke været i biografen i fire ar. Jeg kan hverken se 
eller høre mere, og jeg er bange for trafikken og alt for mange 
mennesker. Jeg ser aldrig fjernsyn.

Der kan godt ga en hel uge, uden at jeg ser et menneske. Sa 
foler jeg mig meget alene. Men så pludselig kommer der 
nogen, jeg ikke ventede, og som jeg ikke har set længe. Og 
dagen efter kommer der fire-fem mennesker på én gang og 
sidder og snakker med mig en times tid. Bl.a. Alcoriza, som 
jeg tidligere skrev drejebøger sammen med, og Juan Ibariez, 
der er vores bedste teaterinstruktør, og som drikker cognac på 
alle tidspunkter af døgnet. Eller Fader Julian, en moderne 
dominikanermunk, der også er en prægtig maler og gravør og 
ophavsmand til to ret usædvanlige film. Vi har flere gange 
snakket om troen og guds eksistens. Jeg har aldrig lagt skjul 
pa min fasttømrede ateisme, men forleden dag sagde han:

-  Før jeg lærte Dem at kende, følte jeg mig ind imellem 
usikker i troen. Men nu, hvor vi har snakket sammen, er den 
så sikker som nogen sinde.

Det samme gælder min vantro! Men hvad ville ikke Prévert 
og Péret sige, hvis de vidste, at jeg omgås dominikanermun
ke?

Midt i dette mekaniske og omhyggeligt tilrettelagte dagsri
tual har det været lidt af en -  om end forbigående -  revolution

for mig sammen med Jean-Claude Carriére at skrive denne 
bog. Det har gjort mig godt og givet mig en følelse af, at den 
sidste dør endnu ikke var lukket bag mig.

Gennem mange år har jeg skrevet navnene på de af 
mine venner, der døde, op i en lille bog, jeg kalder 
Dødebogen. Den indeholder hundredevis af navne, 
side om side i alfabetisk rækkefølge. Kun mennesker,jeg har 

haft en ægte menneskelig kontakt med (også selv om jeg kun 
har mødt dem én gang) kommer med. Ud for medlemmerne af 
den surrealistiske gruppe står et lille rødt kryds. Året 1977- 
1978 var skæbnesvangert: på nogle få måneder døde både 
Man Ray, Calder, Max Ernst og Jacques Prévert.

Nogle af mine venner hader Dødebogen, men det er nok, 
fordi de er bange for at komme til at stå i den. Det er noget 
pjat, for ved hjælp af min hemmelige liste kan jeg mindes 
menneskerjeg ellers havde glemt. En gang skete der en lille 
fejl: min søster Conchita fortalte mig, at en spansk digter, der 
var meget yngre end mig, var død. Jeg skrev ham ind i Døde
bogen, men nogen tid efter sad jeg på en café i Madrid og så 
ham pludselig lukke døren op og komme hen mod mig. I et par 
sekunder så jeg mig selv give et genfærd hånden.

Tanken om døden har jeg vænnet mig til for længe siden, ja, 
døden har været en del af mit liv, lige siden jeg som barn så 
påskeoptogets skeletter blive trukket gennem Calandas ga
der. Jeg har aldrig villet vende døden ryggen, fornægte dens 
eksistens. Men hvad kan en gammel ateist som mig mene om 
døden? Vi ma tage underet med i graven. Selvfølgelig vil jeg 
nogle gange gerne vide, hvad der kommer efter døden, men 
der er ikke noget at vide, hverken i dødsøjeblikket eller bagef
ter. Efter alt, kommer intet. Det eneste, der venter os efter 
døden, er forrådnelsen, en sødlig duft af evighed. Måske beder 
jeg om at blive brændt for at undgå den.

Derimod tænker jeg tit på, hvorclan jeg skal dø?
Som tidsfordriv sidder jeg af og til og tænker på tidligere 

tiders helvede. De moderne teologer har som bekendt opgivet 
tanken om helvedesflammerne og de spidse forke til fordel for 
forestillingen om, at helvede kort og godt er fravær af det 
guddommelige lys. Så jeg ser mig selv svæve rundt i en evig 
dunkelhed -  mig, min krop og alle de fibre, jeg får brug for på 
den yderste dag. Pludselig kommer en anden krop svævende 
gennem helvedessfærerne og rammer min. Den tilhører en 
siameser, der for 2000 år siden omkom ved et fald fra en 
kokospalme. Den svæver langsomt bort i mørket igen, og der 
går nogle millioner år, før jeg igen får et stød i ryggen. Denne 
gang er det en af Napoleons kokkepiger. Osv. En stund lader 
jeg mig bære med gennem det nye helvedes skrækindjagende 
mørke, og så kommer jeg tilbage på jorden igen, og dér befin
der jeg mig altså stadig.

Jeg ved, jeg skal dø, og jeg er ikke bange, men jeg tænker 
altså som sagt ind imellem på, hvordan? Til tider foretrækker 
jeg en hurtig og pludselig død som f.eks. den, min ven Max 
Aub fik, da han lige så stille sank sammen over et spillebord. 
Men alligevel ønsker jeg oftest en langsom, forudvarslet død, 
så jeg kan få lov til at sige et sidste farvel til hele vores liv. I 
mange år har jeg, når jeg forlod et sted Jeg kendte, og hvor jeg 
havde levet og arbejdet, som var en del af mig, som f.eks. Paris, 
Madrid, Toledo, El Paular, San José Purua, taget mig tid til at 
stoppe op, vende mig og sige ordentligt farvel. »Farvel San 
José,« sagde jeg f.eks. »Her har jeg levet lykkelige øjeblikke. 
Mit liv ville have været anderledes uden dig. Nu skal jeg af
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sted, vi ses aldrig mere, men du lever videre uden mig. Far
vel.« Jeg sagde farvel til det alt sammen: bjergene, kilderne, 
træerne og frøerne.

Selvfølgelig sker det nu og da, at jeg kommer tilbage til 
steder, jeg allerede har sagt farvel til. Men hvad gør det? Nar 
jeg tager af sted, siger jeg bare farvel en gang til.

Og sadan vil jeg dø: med visheden om, at denne gang kom
mer jeg ikke tilbage. Hver gang jeg det sidste par år er blevet 
spurgt, hvorfor jeg ikke rejser så meget mere, og specielt 
hvorfor jeg så sjældent tager til Europa, svarer jeg: Fordi jeg 
er bange for doden. • Men døden kan da lige så godt komme her 
som dér, indvender folk. »Jamen, det er ikke døden som sadan, 
jeg er bange for, - svarer jeg. »Jeg er ikke bange for at dø, men 
jeg vil ikke dø pa farten.« Den værst tænkelige dod er døden

gør dødshjælp lovlig i visse situationer. Respekten for menne
skelivet kan ligge pa et meget lille sted, når den tvinger bade 
de døende og deres nære gennem lange pinsler.

Mit sidste suk er nært, og jeg kan ikke lade være med 
at forrestille mig en sidste vits: jeg beder alle mine 
overbeviste ateistvenner komme til stede pa mit 
dødsleje. Nedbøjede star de omkring min seng, da den præst, 

jeg også har bedt komme, træder ind ad døren. Til mine 
venners store forargelse omvender jeg mig, beder om forladel
se for alle mine synder og lader præsten give mig den sidste 
olie. Til sidst vender jeg hovedet mod muren og dør.

Jea n n e M orea u  o g  L uis B u- 
nuel u n der in d sp iln in gen  a f  
• En k a m m e rp ig es d a g b o g  -

pa et hotelværelse, midt i åbne kufferter og rodede papirer.
Der er kun én ting, der er værre: lægevidenskabens forhale

de død, den død, der aldrig kommer. Lægerne har med deres 
Hippokratesløfte, deres lægeløfte om at sætte menneskelivet 
over alt andet, skabt den mest udspekulerede afalle de moder
ne torturmetoder: muligheden for at overleve. Det er en for
brydelse; jeg havde ligefrem ondt af Franco, som lægerne i 
månedsvis holdt kunstigt i live og derfor tilføjede ufattelige 
smerter. Hvad skal det være godt for? Selvfølgelig gør læger 
ind imellem gavn, men som oftest optræder de i rollen som 
moneymakers, som videnskabens og det teknologiske uhyres 
pengegale slaver. Lad os dog få lov til at dø, når øjeblikket er 
inde, ja, hjælp os med at få det til at ga lidt hurtigere. Jeg 
håber, ja, jeg er overbevist om, at vi meget snart får en lov, der

Men har man endnu kræfter til spas i dét øjeblik?
Kun én ting smerter mig: at jeg aldrig får at vide, hvad der 

videre sker. At stå af en verden, der fortsætter uden at jeg får 
at vide, hvad der sker i føljetonens næste afsnit. Jeg tror ikke, 
folk i gamle dage var lige så nysgerrige efter at vide, hvad der 
skete efter deres død; i alle tilfælde var nysgerrigheden min
dre, fordi verden forandrede sig meget langsommere. En sid
ste tilståelse: selv om jeg som sagt hader nyhedsræset, ville 
jeg alligevel gerne hvert tiende år kunne rejse mig fra de døde 
og gå hen i kiosken efter et par aviser. Det er alt, hvad jeg 
kunne ønske. Bleg og sky ville jeg straks snige mig langs 
murene tilbage på kirkegården og læse om alle denne verdens 
ulykker, før jeg veltilfreds lagde mig til at sove igen i gravens 
beskyttende mørke.
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FESTIVALRAPPORT/EBBE IVERSEN

CANNES 1983 
UDBREDT SKUFFELSE

Det kan umiddelbart godt virke enten utilbørligt arro
gant eller temmelig enfoldigt, at man fra det frem
mede vender hjem til sin fjerne nordeuropæiske pro
vins med det budskab, at verdens førende filmfestival i år ikke 

fungerede særlig fremragende, og at en række film af frem
trædende instruktører stort set var skuffende.

Men her er ikke tale om et akut anfald af livs- eller filmtræt 
surhed. Utilfredsheden og skuffelsen var almindeligt udbredt 
i Cannes i år, og der var generel enighed om, at den 36. 
filmfestival i den franske middelhavsby hørte til de udpræget 
svage årgange. Årsagerne kunne man diskutere -  internatio
nal filmkrise, forkert udvalg af film til festivalen eller et 
sammenspil af uheldige omstændigheder — men det var uom
tvisteligt, at begejstringen over det indlysende mesterværk 
udeblev i år, og at glæden ved det gedigne var sjældnere end 
ærgrelsen over det hult prætentiøse.

Rent praktisk prægede det festivalen, at man i år omsider 
indviede det nye festivalpalæ, der har været under opførelse i 
årevis. Den sandfarvede, utilnærmelige kolos af en bygning 
ved byens gamle havn for enden af La Croisette er designet af 
den britiske arkitekt Sir Hubert Bennet, men er ikke desto 
mindre meget gallisk i sin stræben mod det monumentale, det 
prestigeskabende og imponerende. Og er det ikke typisk 
fransk, så er det i hvert tilfælde typisk for festivalen i Cannes, 
at bygningens indre funktionsduelighed slet ikke stod mål 
med den ydre prangende pragt.

Det nye festivalpalæ omfatter 60.000 kvadratmeter, hvoraf 
de 10.000 ganske vist er afsat til et spillecasino, og udover en 
række mindre filmsale rummer det to store, Grand Audito
rium Lumiére med 2400 pladser og Salle Debussy med 1000 
pladser. Bygningen består af otte etager, heraf to kældre, og af 
uransagelige årsager havde man valgt at placere festivalens 
travle filmmarked i den ene kælder, de mindre filmsale oppe i 
de øverste stokværker. Dermed sad man i mørket og så film på 
etager, hvor der ellers var mulighed for lys og luft, hvorimod 
personalet på filmmarkedets talrige stande dagen lang måtte 
færdes i klaustrofobiske og labyrintiske underjordiske omgi
velser. Muligvis er palæets indretning baseret på et af Franz 
Kafkas mareridt.

Og hvad der teknisk kunne gå galt, gjorde det med næsten 
usvigelig sikkerhed. Det var hver gang en glædelig overra
skelse, når elevatorerne og de rullende trapper fungerede 
efter hensigten, og man blev især i festivalens første fase 
omtrent lige så forbløffet, når en film blev forevist uden forsin
kelse, i korrekt format og med lydsiden koblet til. Retfærdig
vis skal det tilføjes, at festivalens ellers så magtfuldkomne 
ledelse tog den massive kritik af palæet så seriøs, at den efter 
et krisemøde lovede og i nogen grad gennemførte bod og bed
ring. Men dens forklaring på de mange tekniske mangler var

overrumplende: festivalpalæet er slet ikke et festivalpalæ, 
men et kongrescenter (officielt navn på engelsk: Internatio
nal Cannes Convention Center) og derfor ikke primært ind
rettet til en filmfestival. Altså heller ikke, selv om det er just 
den, der overhovedet har gjort Cannes kendt hinsides hoved
gaden Rue d’Antibes.

Mens det gamle palæ længere ned ad La Croisette -  i år 
stilfærdig ramme om forevisningsrækken Quinzaine des Réa- 
lisateurs -  således nu lå badet i nostalgisk lys, hvad man for 
bare et år siden pure ville have forsvoret, blandede kritikken 
af det pompøse nye palæ sig med kritik af filmudvalget til den 
officielle konkurrence, festivalens flagskib og kunstneriske 
alibi. Og skulle man søge at udpege en generel tendens i dette 
års konkurrencefilm, måtte det jævnt sagt blive formens sejr 
over indholdet. Det udspekuleret formalistiske -  i bedste fald 
det stilistisk virtuose, i værste det prætentiøst krukkede -  var 
langt mere dominerende end den type film, der ser det som sin 
ambition at fortælle en meningsfyldt historie så underholden
de som muligt. Naturligvis er dette en generalisering, men 
ikke desto mindre var Cannes i år umiskendeligt smittet af 
det nye fænomen (eller rettere det nye navn på et gammelt 
fænomen), som kaldes film chic og i mere ekstreme tilfælde 
chic trash. Hvilket kort sagt betyder, at budskabet er identisk 
med den raffinerede overflade -  og i de ekstreme tilfælde det 
naragtiges triumf over det narrative.

Lykkeligvis var det jury præsidenten William Styrons valg 
at reagere mod denne tendens -  i så høj grad, som det nu lod 
sig gøre uden et radikalt brud med den kompromisskabende 
høflighed, som den internationale jury traditionelt udviser 
over for festivalens udvælgelsesprincipper og især over for de 
store, etablerede instruktørnavne i konkurrencen. Men Sty- 
ron og hans jurykolleger fik dog manifesteret deres holdning 
ganske markant ved at give hovedprisen De gyldne Palmer til 
Shohei Imamuras japanske film »Balladen om Narayama« 
(»Narayama-bushi-ko«), som netop ikke forsøger at være chic, 
men fortæller stærkt og enkelt om elementære livsvilkår. Og 
jeg finder personligt, at juryen hermed placerede palmerne på 
en ikke bare hæderlig, men også hæderværdig facon.

»Balladen om Narayama« er en ny version af den gamle 
beretning om en primitiv nordjapansk landsby engang i forti
den -  historien er vanskelig at tidsfæste, hvad der netop er en 
del af dens styrke -  hvor de gamle ifølge traditionen måtte 
vandre op på bjerget Naryama for at dø i ensom værdighed, 
når de fyldte 70. Imamura benytter ikke dette tema som en

Hanna Schygulla fik prisen som bedste skuespillerinde for sin indsats 
i Marco Ferreris bizarre »Storia de Piera«
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folkloristisk kuriositet, men skildrer i en magtfuld og liden
skabelig stil den ubarmhjertige hverdag i det lukkede, forar
mede minisamfund, hvor en hel familie begraves levende, 
fordi den har stjålet andres mad. Tilværelsen her drejer sig om 
føde, sex og død, men altså også om en slags absurd, nobel 
værdighed, og det er naturligvis ikke særlig spidsfindigt. Men 
det er en god historie, flot fortalt og modig nok til at være 
mættet med mægtige følelser.

Den uomgængelige jury-høflighed gav sig til gengæld ud
slag i fordelingen af en særpris for »kreative kvaliteter« til 
Andrej Tarkovskijs »Nostalghia« og Robert Bressons »L’ar- 
gent«. Tarkovskijs film er indspillet i Italien og skildrer en 
rejsende russisk intellektuels refleksioner, og den fortjente 
utvivlsomt prisen -  jeg så den desværre ikke, men kolleger 
beskrev den som Tarkovskij-typisk kryptisk og betagende 
smuk. Den 75-årige Bressons film, hans første siden »Le dia
ble probablement« i 1976, kræver derimod en sand mester i 
overfortolkninger for at blive værdsat.

»L’argent« handler om pengenes onde indflydelse på den 
menneskelige natur. Da tilsyneladende respektable, men 
pengebegærligt hensynsløse borgere bruger den hæderlige 
unge Yvon (Christian Patey) som bekvem syndebuk, sparkes 
han af en række katastrofale tilfældigheder ud i en blodig 
karriere som lidenskabsløs massemorder. Det er naturligvis 
en meget moralsk beretning og formelt samtidig en kriminal
historie, og det er ingen overraskelse, at den altid asketiske 
Bresson afdramatiserer ethvert dramatisk højdepunkt. Men 
hans stiliseringer er her stivnede i det totalt tørre og livløse, 
og hans visuelle puritanisme har en påtrængende karakter af 
kantet ubehjælpsomhed. Bresson ignorerer filmsprogets ele
mentære grammatik uden at byde på en bedre.

Det kan diskuteres, om det var rimeligt at give en anden 
specialpris til Terry Jones’ »The Meaning of Life« af og med 
Monty Python, men i hvert tilfælde demonstrerede juryen her 
en sympatisk vilje til også at hylde humoren. Og selv om den 
fantasifulde og meget ujævne film allerede har haft dansk 
premiere, kan man ikke nære sig for at citere de første linier af 
det PR-digt, som Monty Python lancerede filmen med i Can
nes:

There’s everything in this movie 
Everything that fits
From the meaning of Life in the Uniuerse 
To giris with great big tits.

Lige så sympatiske var endnu et par særprisuddelinger fra 
den rundhåndede jury. Den ene gjaldt inderen Mrinal Sens 
»Kharij« om den socialt bestemte skyldfølelse hos et middel
klassepar i Calcutta, da dets mindreårige tjenestedreng dør af 
kulilteforgiftning i køkkenet. En lidt tung og kluntet film, 
men engageret i et regulært samfundsproblem og fortalt 
jævnt og kontant, hvad der i sig selv var befriende midt i 
festivalens lavine af krukkerier. Og den anden pris tilfaldt 
med god grund Carlos Sauras flotte og temperamentsfulde 
»Carmen«, der fortolker Merimée og Bizet i passioneret fla
menco med superdanseren Antonio Gades og guitaristen Paco 
de Lucia i hovedrollerne -  samt ikke at forglemme den billed
skønne Laura del Sol, svaret på enhver Python-drøm om 
»great big tits«.

Prisen til bedste skuespiller gik rimeligt til Gian Maria 
Volonte for hans roligt autoritative præstation som en berømt 
TV-journalist, der i Claude Gorettas schweiziske »La mort de 
Mario Ricci« er identifikationspunktet i filmens diskrete, 
fintmærkende afdækning af skjulte frustrationer og aggres
sioner (sociale, seksuelle) i en landsby i det kønne, kedelige 
Schweiz -  et plot-fattigt, men redeligt og ukrukket stilleben,

hvad prisen måske også var en indirekte anerkendelse af.
Mere diskutabel var vel skuespillerinde-prisen til Hanna 

Schygulla, der fra sin Fassbinder-karriere havde medbragt 
bagagen af sort undertøj og seksuelle rariteter til Marco Fer- 
reris »Storia di Piera« på basis af Piera Degli Espostis selvbi
ografi. Ferreri har jo sans for bizarre billeder og påtrængende 
provokationer, og han påtager sig altid gerne rollen som nyfi
gen voyeur på sit publikums vegne. Med Schygulla som den 
nymfomane moder, Marcello Mastroianni som faderen og Isa
belle Huppert blandt børnene skildrer han i »Storia di Piera« 
en familie med incestuøse forhold på kryds og tværs af køn og 
generationer. I slutbilledet står mor og datter i nøgen omfav
nelse på stranden, og det er altsammen så mærkværdigt, at 
det muligvis, omend næppe, har en dybere betydning.

Festivalens officielle åbningsfilm var Martin Scorseses 
misantropiske ikke-komedie »King of Comedy «, der jo 
også allerede forlængst har haft dansk premiere. Det 
har James Ivorys billedprægtige og lidt blodfattige »Heat and 

Dust« ikke i skrivende stund, men da den forventes at få det 
inden for overskuelig fremtid, bør den næppe omtales nærme
re her. Og den ungarske konkurrencefilm, Zsolt Kézdi-Ko- 
våcs’ sobre og noget sendrægtige incesthistorie »Recidivister
ne« (»Visszaesok«) omtales nærmere andetsteds i bladet i 
artiklen om nye ungarske film.

Australieren Peter Weirs ambitiøse rodebutik »Lev farligt« 
( »The Year of Living Dangerously«) fik ligeledes dansk pre
miere kort tid efter festivalen, og det samme gælder Weirs 
landsmand Bruce Beresfords lille, sympatiske hverdagsdra- 
ma »Tender Mercies« med Robert Duvall som tidligere coun- 
try-stjerne i Texas. Det kan dog tilføjes, at i Cannes-sammen- 
hæng virkede denne film måske nok naiv, men samtidig befri
ende uprætentiøs og kønt solidarisk med sine personer.

Jean Beckers franske »L’été meurtrier« er skrevet af Seba- 
stien Japrisot og fortæller om en pige, spillet for fuldt erotisk 
register af Isabelle Adjani, som vil hævne sig på tre mænd, der 
engang voldtog hendes mor. Filmen er en sindrig og diabolsk 
konstruktion, som skifter stemning fra vittig, provinsidyllisk 
komedie til kriminaldrama og videre til tragedie. Den er 
udpræget for lang, men rummer en overdådig rigdom af detal
jer og en pirrende mystik, og den er i det mindste kvalificeret 
underholdning.

Det samme kan man næppe sige om den to timer og 44 
minutter lange italienske »Camminacammina« af Ermanno 
Olmi (guldpalmer i 1978 for »Træskotræet«). Den er en yderst 
besynderlig historie om tre vise mænd, der følger en ledestjer
ne for at finde verdens frelser, og dens meget frie bearbejdelse 
af den bibelske beretning -  spillet af lutter amatører -  er 
vistnok et angreb på den etablerede, hierarkiske kirke og på 
lederfigurers intellektuelle forræderi. Men filmen er unægte- 
ligt både kryptisk og temmelig monoton.

Kryptisk kan man også roligt kalde den franske »La lune 
dans le caniveau« (dvs. »Månen i rendestenen«) af Jean-Jac- 
ques Beineix, der vandt sig kultberømmelse med den glatte og 
glitrende glansbilled-thriller »Diva«. Hans nye film er base
ret på en roman af David Goodis ( »Dark Passage« og »Down 
There«, som var forlæg for Truffauts »Skyd på pianisten«) og 
handler om en havnearbejder (Gérard Depardieu), som blandt 
havnekvarterets alkoholikere og desperados leder efter man
den, der voldtog hans søster og dermed drev hende til selv
mord. I lutter stiliserede studieoptagelser a la Coppolas »One 
From the Heart« er filmen fortalt i et utroligt opfindsomt, 
raffineret og dekadent billedsprog, men Beineix bruger sin 
formidable visuelle flair til gåder uden løsning og til tomt,
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prætentiøst krukkeri. »Månen er i rendestenen, men filmen 
er i kloakken«, skal Depardieu have udtalt.

Brasilianeren Ruy Guerras »Erendira« er indspillet i Mexi
co efter et manuskript af 1982-nobelpristageren Gabriel Gar- 
cia Marquez og er den sære beretning om den omrejsende 
teenager-luder Erendira og hendes dæmoniske bedstemor 
(Irene Papas), som er hendes tyran og rufferske, indtil den 
unge Ulysses dræber den grønblodede furie. Også dette for
mentlig symbolske eventyr dyrker det kryptiske, men er ikke 
meget vedkommende.

Enkel langt ud i det troskyldige er til gengæld den velme
nende Martin Ritts »Cross Creek« med Mary Steenburgen 
som forfatterinden Marjorie Kinnan Rawlings (død 1953), der 
søger litterær inspiration blandt primitive, brave mennesker 
i Floridas sumpe. Man bør leve i nær kontakt med naturen, 
siger filmen blandt andre småfilosofiske banaliteter, men 
dens pæne naturbilleder og følsomme Steenburgen-ansigts- 
udtryk gør den ikke til noget betydeligt værk.

Yilmaz Guney, der skrev sidste års guldpalmevinder»Yol« i 
et tyrkisk fængsel, lever nu i eksil i Frankrig og har her 
instrueret »Le mur«, som naturligt nok handler om netop et 
tyrkisk fængsel, men for halvvoksne drenge. Filmen er base
ret på autentiske tildragelser, og emnet er rystende, men den

endeløse række af ydmygelser, tæv og tortur havner efterhån
den i en slags makaber monotoni -  »Le mur« bliver til en 
stribe rå repetitioner uden kunstnerisk kraft.
Teatermanden Patrice Chéreau, der iscenesatte »Ringen« i 
Bayreuth i 1980, har med »L’homme blessé« skabt en konse
kvent stiliseret, klaustrofobisk og desperat film om en ung 
mands homoseksuelle passion, der ender med mord og selv
mord. Den foregår i et lukket bøsseunivers, hvor næsten alt 
drejer sig om sex, og den er aggressiv, ubehagelig samt sært 
fængslende, fordi den har en original stil og fastholder den 
hensynsløst.

Den officielle konkurrence omfattede også japaneren Nagi- 
sa Oshimas mærkværdige og trods sin ujævnhed ganske fasci
nerende krigsfangelejrdrama »Merry Christmas, Mr. Law- 
rence«, som jo også hurtigt kom til Danmark, og den sluttede 
med John Badhams amerikanske »WarGames«, der vel ikke 
var så imponerende en slutfilm som sidste års »E.T.«, men dog 
et flot og dynamisk stykke underholdning om en opvakt sko
ledreng, der tilfældigt kobler sig ind på det amerikanske 
forsvars EDB-anlæg og dermed er meget tæt på at starte 3. 
verdenskrig. Computere kender nemlig ikke forskel på leg og 
virkelighed, og »the only winning move is not to play«.

Og så er der naturligvis alle de talrige film, som vises uden
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for konkurrencen -  festivalen bød på omkring 120 filmforevis
ninger pr. dag -  men som ikke nødvendigvis er ringere end 
konkurrencefilmene. Blandt de bedre var den amerikanske 
»Lianna« af John Sayles (»The Return of the Secaucus Se
ven«) om en kvinde, der forlader ægtemand og børn for at leve 
i et lesbisk forhold. Filmen rummer åbenhjertige sexscener, 
men er en usensationalistisk, afslappet og humoristisk skild
ring af prisen for at leve som medlem af en seksuel minoritet -  
og af den frihed og selvstændighed, Lianna vinder sig, da hun 
bryder ud af vaneægteskabet og vover at gå på tværs af kon
ventionerne. Ingen stor film, men sympatisk.

Til gengæld hang der en lugt af spekulation ved Ralph 
Thomas’ canadiske tåreperser »The Terry Fox Story« om en 
(autentisk) ung mand, som fik det ene ben amputeret på 
grund af cancer og derpå i 1980 løb tværs over Canada for at 
bevise sin fortsatte mandighed samt skaffe penge til cancer
bekæmpelsen. Her var der klamme klicheer i stribevis, mens 
omvendt skotten Bill Forsyths komedie »Local Hero« -  med 
Burt Lancaster i en mindre rolle -  er en original og charme
rende beretning om, hvordan et olieselskab i Texas vil for
vandle en lille skotsk fiskerby til lukrativt olieudvindings
sted. Forsyth dyrker de stilfærdige, næsten henkastede poin
ter og har en fin evne til bestandigt at dreje situationerne en 
anelse anderledes, end man forventer. Hans stil er lidt kejtet, 
men venlig og vittig.

Den ubarberede franske provokatør Serge Gainsbourg var 
repræsenteret med sin film nr. 2, »Equateur«, der er baseret 
på en novelle af Simenon og indspillet i den afrikanske stat 
Gabon. Den fortæller om en ung franskmands desperate affæ
re med en tysk kvinde, som har myrdet en neger og fået skudt 
skylden på en anden neger, og den er en maniereret, monoton 
og sadomasochistisk fikseret omgang, instrueret som en pue
ril, prætentiøs chikane mod sit publikum. Masser af præten
tioner er der også i gyseren »The Hunger« af englænderen 
Tony Scott (bror til Ridley Scott) med Catherine Deneuve, 
David Bowie og Susan Sarandon som moderne luksusvampy
rer i New York. Handlingen er ganske enkel, men fortalt så 
kryptisk og krukket som muligt med basis i reklamefilmens 
visuelle æstetik -  lækre, udspekulerede billeder uden ind
hold, læssevis af snedige effekter for effekternes egen skyld.

Selv noget så pikant som et lesbisk samleje mellem Deneuve 
og Sarandon reduceres til en glat effekt.

Henry Jaglom (»'Tracks«, »Sitting Ducks«) fortæller i den 
lystigt excentriske »Can She Bake a Cherry Pie« om den 
besværlige romance mellem to neurotiske new yorkere, spil
let af Karen Black og Michael Emil -  hun er lettere paranoid, 
han er så optaget af sundhed, at han måler sin puls under 
samlejer. Filmen er ukonventionel, improvisatorisk og ek
stremt snakkesalig, men ganske sjov og charmerende. Hvor
imod østrigeren Peter Keglevics »Bella Donna«, indspillet i 
Vestberlin med Erland Josephson i en mindre rolle, er et 
skingert, neonbelyst melodrama om amour fou, hentet fra 
afdelingen for kuriøse småting.

Blandt festivalens mere interessante film var en Hong 
Kong produktion, men delvis indspillet i folkerepu
blikken Kina og med sin faets-baserede fiktionshisto
rie henlagt til Vietnam, nærmere bestemt Da Nang. Filmen 

skildrer den virkelighed, der har fået så mange vietnamesere 
til at blive bådflygtninge -  varemangel, prostitution, plyn
dring af henrettede samt de såkaldte »nye økonomiske zo
ner«, der mest minder om koncentrationslejre -  og den gør det 
på en facon, som virker mere dokumentarisk end demagogisk. 
Men naturligvis er der tale om et næsten ensidigt negativt 
billede af det socialistiske Vietnam, og ifølge forlydender i 
Cannes var »BoatPeople« oprindeligt udvalgt til den officielle 
konkurrence, men blev efter en diskret anmodning fra den 
franske regering i sidste øjeblik afvist. Man var ikke interes
seret i diplomatiske mislyde mellem Frankrig og dets tidlige
re koloni.

Endelig bør det noteres, at Bille Augusts »Zappa« klarede 
sig yderst nydeligt på festivalen, hvor den blev vist i den 
officielle serie Un certain Regard og med festivalmålestok set 
af særdeles mange mennesker, endda i to omgange for en 
totalt fyldt sal. Formentlig opfyldte den mange festivalgæ
sters let fattelige behov for at se en film, der ikke narcissistisk 
kælede for sine formelle forunderligheder, men fortalte en 
enkel, klar og vedkommende historie. De to regnfyldte, blæ
sende uger i Cannes i maj 1983 vil blive husket som det 
kryptiske krukkeris festival.
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JAN KORNUM LARSEN

USKYLD OG RENSELSE 
I »KING OF COMEDY«

y name is Rupert Pupkin. It may not mean a lot to 
you; but it means a lot to me!«

Således introducerer hovedpersonen i Martin 
Scorseses »King of Comedy« sig for sit idol: TV-entertaineren 
Jerry Langford, efter at have reddet denne fra en hårdhændet 
fanskare. På bagsædet af Jerrys limousine prøver Pupkin at 
presse ham til at give sig en chance i »The Jerry Langford 
Show«, eller i det mindste nogle gode råd om hvordan man når 
til tops som komiker. Jerry forsøger sig afværgende med et par 
trætte banaliteter a la: »You’ve got to start at the bottom« — 
hvortil Pupkin overbærende replicerer: >»I am at the bottom!«

Den amerikanske drøm -  I moll
Stedet er New York og Pupkins meget menneskelige drøm er 
at blive kendt og elsket. Det skal helst ske hurtigt og hvilket 
er i en sådan situation mere naturligt end at prøve at blive 
TV-stjerne. Pupkin er typen, der ville starte en karriere som

forfatter med at købe sig en rød IBM-skrivemaskine, og han 
har selvfølgelig også allerede fundet det navn han vil være 
berømt under: »The King of Comedy«. I sine fantasier ser han 
sig allerede som mere berømt end selveste Jerry Langford. 
Han forestiller sig endog, at Jerry en dag vil bede ham om 
hjælp!

Originalitet er ikke Pupkins force. I stedet for at optræde 
for et levende publikum og udsætte sig for dets dom, har han 
indrettet et TV-studie i sin kælder. Her sidder han og opfører 
veritable talk-shows med sig selv i TV-værtens lidet dybsindi
ge rolle og med notable gæster som Liza Minnelli og Jerry 
Langford ved sin side. Der er bare den hage ved det, at der 
ingen TV-kameraer er, at Liza Minnelli og Jerry Langford er 
udklippede fotostater og at publikums hyldest stammer fra en 
båndoptager.

Drømmen er Pupkins drivkraft. Den gør ham usårlig over
for ethvert afslag og enhver fornærmelse. Han søger at lægge 
verden for sine fødder med en bizar blanding af ydmyghed og 
påtrængenhed.
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Hos Pupkins modpol, Jerry Langford,'er drømmen for
længst forsvundet. Han har længe været klar over, at turen til 
tops er uligt mere spændende end ankomsten. Nu forpestes 
hans tilværelse af idioter som Rupert Pupkin. Langford har 
søgt at værne om sit privatliv med hemmelige telefonnumre, 
beskyttende limousiner og bevogtede boliger, men tilbage er 
kun ensomhed og lede, hvilket tydeligt afspejles i hans lukke
de, udslukte fysiognomi.

Efter deres møde optræder Pupkin med det samme, som om 
han havde kendt Jerry i hundrede år. Han tropper op på 
Jerrys kontor og beder om at måtte tale med ham. Receptions
damen spørger høfligt, om Pupkin mon har en aftale med Mr. 
Langford. Nej, svarer Pupkin, men Jerry har bedt ham kom
me forbi »anytime« og nu er han her altså! En kvindelig 
assistent bliver tilkaldt. Hun beklager, at Mr. Langford des
værre ikke er tilstede, men lover hjælpsomt at tage imod et 
demonstrationsbånd ifald Mr. Pupkin måtte have et sådant.

Det har Mr. Pupkin ikke. Han tilbringer derfor natten i sin 
kælder og det lykkes ham at lave et bånd, omend han må lide 
den tort, at hans mor (i virkeligheden Scorseses mor!) kalder 
ham ud af hans fantasiverden, skælder ham ud fordi han 
skruer så højt op for applausen og spørger, hvad pokker han i 
det hele taget bestiller på det tidspunkt af natten.

Næste dag er Jerry stadigvæk ikke at træffe, og Pupkin 
afleverer modstræbende båndet til hans assistent.

Dagen efter vender Pupkin tilbage for at høre, hvad man 
synes. Assistenten fortæller ham, at hun har lyttet til båndet, 
at der var interessante ting, at hans materiale -  især hans 
one-liners -  ikke var helt iorden, og at hun gerne vil høre fra 
ham igen, når han optræder et sted. Hertil svarer Pupkin 
sukkersødt, at han desværre ikke stoler på hendes dømme
kraft. Kun Jerry kan bedømme hans talent. Og han installe
rer sig i receptionen for at afvente Jerrys ankomst. Men Jerry 
kommer ikke. Det gør derimod en vagtchef, der rutineret 
lemper Pupkin ud af huset.

På pladsen udenfor venter en pige ved navn Masha (Sandra 
Bernhard), som man kort forinden har set jagte Jerry hen ad 
et new yorksk hovedstrøg. Hun er vanvittigt (og her skal ordet 
tages for fulde pålydende) forelsket i den arme TV-stjerne og 
hendes passion har ofte ført til at hun har udvekslet oplysnin
ger om Jerry med Rupert Pupkin. Masha fortæller ham derfor, 
at hun lige har set Jerry gå ind i bygningen og Pupkin farer 
naturligvis atter ind i kontorlabyrinten og smides endnu en 
gang ud.

På trods af disse hændelser mener Pupkin stadigvæk, at 
Jerry gerne vil se ham. Han inviterer derfor en sort veninde 
(Diahnne Abbott) til, sammen med ham, at aflægge et week
end besøg på Jerrys landsted. De ankommer uanmeldt, bla
merer sig og smides ud af en rasende Jerry.

Rupert Pupkin er naturligvis lettere pikeret over den be
handling han har fået, men han har dog ingenlunde i sinde at 
lade det hændte sætte en stopper for hans drømme. På et 
tidspunkt i filmen ser man Jerry komme spadserende forbi en 
telefonboks. Damen der netop står og taler i telefon spørger 
Jerry, om han ikke lige vil sige et par ord til hendes nevø, der 
ligger på hospitalet og iøvrigt er en stor beundrer af ham. 
Jerry afslår og damen reagerer -  lidt uventet -  ved at ønske 
ham alverdens ulykker. Gid han må dø af kræft, råber hun 
ildevarslende! Pupkin reagerer på sin skuffelse ved at beslut
te at bortføre Jerry sammen med den diabolske Masha.

Bortførelsen lykkes faktisk -  omend i sand komediestil -  og 
Pupkin stiller som betingelse for Jerrys løsladelse, at han får 
lov til at sige sin monolog i samme aftens »Jerry Langford 
Show«.

Man accepterer betingelserne og Pupkin oplever sit livs 
foreløbige højdepunkt, da han for øjnene af millionvis af TV-

kiggere afleverer sin monolog, der viser sig at være en humo
ristisk parafrase over hvad man må antage er hans egen 
tragiske barndom.

Pupkin kommer naturligvis i fængsel, men bruger fornuf
tigt nok tiden til at skrive sin selvbiografi og får, nu han er et 
navn, ved løsladelsen sit eget TV-show.

Drømmen er gået i opfyldelse.

Myter, legender og traditioner

Da Scorsese læste Paul Zimmermans manuskript første gang 
i 1974, syntes han bestemt ikke om det. Han fandt, at såvel 
Pupkin som Jerry Langford var »papfigurer«, uden dybde og 
totalt uforståelige: »Jeg var på det tidspunkt for tæt på Rupert 
til at kunne genkende mig selv og jeg anede ikke hvad det 
ville sige, at være et menneske der har nået et bestemt antal 
mål. Jeg havde på ingen måde haft tilstrækkelig succes til at 
kunne tillade mig at se tilbage og sige: »Hvad skal jeg nu 
gøre?... Er det ligegyldigt hvad jeg gør?« Og det er netop Jerry 
Langford.« (Cahiers 347 p. 11).

Fem år senere var det så meningen, at Michael Cimino i 
stedet skulle lave filmen, men færdiggørelsen af »Heaven’s 
Gate« trak ud. Robert De Niro, der er ophavsmand til »King of 
Comedy«, foreslog derfor Scorsese at læse manuskriptet end
nu en gang og eventuelt overtage filmen. Det er bemærkelses
værdigt, at det også var De Niro, der tog initiativ til at filmati
sere bokseren Jake la Mottas erindringer som »Raging Buli«. 
»King of Comedy« er på mange måder en variant af »Raging 
Buli«. Også Jake la Motta forsøger sig, da hans dage som 
fighter er talte, som entertainer.

»King of Comedy« var oprindeligt skrevet til Dick Cavett og 
den direkte inspiration var de talk-shows, der hærgede Ame
rika i halvfjerdserne og af hvilke netop »The Dick Cavett 
Show« var det populæreste. Scorsese ønskede dog en »Jerry 
Langford«, der i højere grad end Cavett repræsenterede show 
biz-traditionen. Hans første tanke var derfor veteranen John
ny Carson, der havde et lignende, ligeledes meget populært 
show. Carson afslog dog at medvirke under henvisning til, at 
det var for besværligt at lave film: »Hvorfor repetere en scene 
nitten gange, når jeg hver aften kan lave et show ud i en 
køre?«

I stedet kom Scorsese til at tænke på Jerry Lewis, der 
foruden sine egne fortræffelige film også har betydelig TV- 
erfaring, blandt andet som del af det legendariske makkerpar 
Dean Martin-Jerry Lewis, der havde stor succes i f.eks. »The 
Milton Berle Show« (uindviede vil huske Milton Berle fra en 
uforglemmelig scene i »Let’s Make Love«, hvor han prøver at 
lære Yves Montand en slags »silly walk«),

»King of Comedy« forholder sig altså til traditionen og 
drømmene. Scorsese har som bekendt ofte hyldet Hollywood 
(f.eks. i »New York, New York« og »Raging Buil«) og lidt 
rørstrømsk, men ikke mindre korrekt, kan man hævde at 
Hollywood repræsenterer den astmatiske, svagelige Scorse
ses barnlige drømmeverden.

Men hvad er tilbage, når drømmene er slut? Når tingene 
ikke mere er hvad de var engang; når man befinder sig midt
vejs imellem Rupert Pupkin og Jerry Langford? Bombeglad 
upålidelighed i stil med Johnny Boy fra »Mean Streets« eller 
måske neurotisk selvtægt a la Travis Bickle i »Taxi Driver«?

Isolationen
Der er mange ting, man ikke hører om i Scorseses film. Perso
nernes fortid berøres kun perifert. De eksisterer først og frem-
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mest i nuet. Man aner, at Travis Bickle har været i Vietnam og 
ens nysgerrighed pirres af småting som f.eks. det ukommen- 
terede ar, han har på ryggen, men han er først og fremmest 
alene og afskåret fra sin omverden.

Man kan altid prøve at finde sammenhænge og forklarin
ger. Sociologer kan utvivlsomt få meget ud af Scorseses film. 
Det drejer sig bare ikke om forklaringer hos Scorsese. Derfor 
isolerer han sine personer og lægger vægt på splittetheden og 
fragmenteringen. Han peger aldrig på specifikke årsager til 
personernes paranoia og just dette er væsentligt: Nøjagtig 
som i det virkelige liv står det publikum frit for at forklare den 
dunkelhed og det kaos, de er tilskuere til.

Fornemmelsen af isolation er særligt udpræget i »King of 
Comedy«. Alle følelser gennemleves via en eller anden form 
for sublimering eller neurose. Personerne lever uden sex -  
askese forekommer hyppigt hos Scorsese -  og sjældent har 
man vel set så mange mennesker have så overfladisk berøring

Den gale Masha (Sandra Bernhard) på jagt efter Jerry i »King of 
Comedy«

med hinanden. Rupert Pupkin interesserer sig nok for Jerry 
Langford, men i virkeligheden kun som middel til realisering 
af egne drømme. Masha ønsker ham som en neuroselindrende 
sutteklud. Og for Jerry Langford er Pupkin og Masha blot 
idioter på linie med de fleste andre mennesker, han omgås.

Ikke desto mindre har de den grænseløse ensomhed tilfæl
les. Pupkin lever i sin rødmalede kælder. Man hører kun hans 
mors stemme, men ser hende aldrig. Masha er en moderne 
valiumudgave af »the poor, little rich giri«; man ser hendes 
Mercedes, hører om hendes penge, ser det bugnende hjem, 
men forældrene optræder aldrig. Også Jerry lever alene. 
Hans New York lejlighed er anonym og man ser i hans fjern
syn en scene fra Sam Fullers »Pick up on South Street«, hvor 
lommetyven i Richard Widmarks skikkelse ser meget ensom 
ud i mængden.

Vanviddet vibrerer.
Man kunne tro, at Jerry i alt fald havde en vis kontakt til

omverdenen i den organisation, der producerer »The Jerry

Langford Show«. Når alt kommer til alt bestemmer han imid
lertid ikke meget selv. Han fungerer alene som kransekagefi
gur eller varemærke, om man vil. Der er folk til at tage sig af 
afviklingen af showet, ligesom der er mennesker der skriver 
vittigheder, monologer, introduktioner etc. Da Jerry efter at 
være blevet bortført ringer til sit kontor for at fortælle om 
Pupkins betingelser, nægter man at tro, at det virkelig er ham 
der ringer. Røret lægges på flere gange under henvisning til, 
at det nok er en eller anden imitator, der hjemsøger dem.

Man får en snigende fornemmelse af at noget lignende 
kunne ske for Ronald Reagan eller andre amerikanske kings 
of comedy.

Isolationen og personernes indbyrdes forhold er udtrykt 
ved selve TV-mediets fundamentalt envejskommunikerende 
karakter. Derfor er Langford TV-komiker og derfor fortæller 
Scorsese sin film i statiske TV-agtige billeder.

Der er således ikke meget at hente for Rupert Pupkin. 
Udbyttet findes kun i selve besættelsen, selve det at stræbe 
efter et mål.

Renselsen
•King of Comedy« kunne let være blevet en vitriolsk, misan- 
tropisk skildring af successamfundets skyggesider. Tåbelige 
middelmådigheder som Rupert Pupkin (alene navnet!); neu
rotiske, grimme storbypiger som Masha og afdankede, mave
sure TV-notabiliteter som Jerry skildret i studieagtigt stati
ske billeder, er ikke i sig selv særligt spændende. Hvordan 
kan disse umiddelbart set todimensionale figurer da aftvinge 
så megen interesse?

Det kan de selvfølgelig fordi Robert De Niro, Sandra Bern
hard og Jerry Lewis er mageløse skuespillere og Scorsese en 
mageløs instruktør. Hvad der gør »King of Comedy« såvel som 
næsten alle Scorseses øvrige film til noget helt specielt er 
imidlertid, at den går langt ud over selve persontegningen 
uden af den grund at ende i den rene abstraktion. Scorseses 
personer eksisterer på et næsten dyrisk ureflekteret plan, 
hvor de dårligt aner hvad der foregår omkring dem. Man 
fængsles af Pupkins patetiske figur, fordi De Niro forlener 
dens irriterende sider med en altoverskyggende naivitet og 
uskyld. Ligesom Johnny Boy fra »Mean Streets«, Travis Bic
kle fra »Taxi Driver«, Jimmy Doyle fra »New York, New 
York« og Jake la Motta fra »Raging Buil«, der i parentes 
bemærket alle spilles af De Niro, er Pupkin på samme tid 
fintmærkende og totalt ude af trit med sine omgivelser. Dette 
skyldes som regel, at han færdes i en verden, der er helt hans 
egen, hvor den ydre virkelighed ikke må stikke sit grimme 
ansigt frem. Noget enhver drømmer kender. Og Scorsese vel 
så godt som nogen. Men troen på egen virkelighed giver også 
styrke til at kæmpe for den -  og giver en vis form for usårlig
hed.

Scorseses (og De Niros) figurer har alle en form for tragisk 
storhed. De opnår renselse igennem deres lidelse og lidelserne 
består i konfrontationen med en truende omverden. Hvis det
te lyder katolsk, er det ingenlunde et tilfælde. Det myldrer 
med religiøse henvisninger hos Scorsese; tænk blot på Travis 
Bickles »I’m God’s lonely man«, korsfæstelsen i »Boxcar Ber
tha« eller citatet fra Johannes Evangeliet, der afslutter »Ra
ging Buil«! Faktisk ønskede Scorsese som ung at blive katolsk 
præst og den religiøse arv fra opvæksten i Little Italy har 
aldrig helt sluppet sit tag i ham. Den er blot blevet lidt mindre 
ortodoks og det forekommer helt naturligt, at hans næste 
projekt er en filmatisering af den græske eksilforfatter Niko 
Kazantzakis’ »The Last Temptation of Christ« fra 1951. Ka-
zantzakis’ heroiske pessimisme lyder som skabt for Scorsese.
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Romanen, der findes i en svensk oversættelse som »Den sista 
frestelsen« (Hugo Gebers Forlag. Stockholm, 1952), blev sat 
på romerkirkens index fordi den skildrer Kristus som alt for 
menneskelig: Mens Kristus hænger på korset oplever han i et 
syn det familieliv, han har måttet give afkald på! Han oplever 
at han bliver gammel og får et utal af børn. Pludselig en dag 
møder han sine disciple, der er blevet gamle som han selv og 
de bebrejder ham alle, at han svigtede deres sag. Heldigvis 
vågner Jesus i dette øjeblik op, opdager at han stadigvæk 
hænger på korset og frydes over at han alligevel ikke havde 
forrådt nogen! Scorsese har efter eget udsagn også haft famili
ære anfægtelser og forstår således udmærket den omtalte 
situation. Blot har hans kald været en smule anderledes og 
hans kors lidt mindre håndfast. Kazantzakis, der døde i 1957, 
opnåede i sin utroligt produktive karriere at lægge sig ud med 
mange mennesker, men han betragtede heldigvis selve kam
pen som et middel til forløsning -  ligesom Scorsese, der hele 
tiden er angst for ikke at have et nyt projekt klar til afløsning 
af det gamle.

Storbyhelgener
Samtidig med Scorseses film er der kommet en række fremra
gende amerikanske film, der har tilfælles, at de foregår i 
storbyer og at hovedpersonen med en undertiden himmelrå
bende naivitet tror på det lille, ofte lidt miserable univers, 
han møjsommeligt har opbygget. Filmene bevæger sig om
kring temaet drøm-virkelighed, men har det specielle, at kon
frontationen mellem den naive drøm og den omgivende, ved 
sin uoverskuelighed skræmmende, virkelighed ender i en 
form for religiøs renselse. De har alle noget tilfælles med den 
karakteristik Scorsese har givet af »Raging Buli«: En historie 
om et menneske der vinder noget og mister alt for endelig at 
forløses.

Flere af disse films instruktører har ligefrem arbejdet sam
men med Scorsese. Således især Paul Schrader, der skrev 
manuskript til »Taxi Driver« og som også arbejdede med på 
»Raging Buli«. Som Scorsese har også Schrader på et tids
punkt læst teologi. Hans »American Gigolo« (1980) handler 
om gigoloen Julian Kay (Richard Gere), der har perfektione
ret sig indenfor sin profession i en grad, så han betragter sig 
som en sand mester med en næsten humanitær indstilling til 
sine kunder. Kay anklages en dag for et mord, som han ikke 
har begået. Kun takket være at en kvinde vil ofre sit ægte
skab for at skaffe ham et alibi, reddes han ud af suppedasen. 
Den totalt opofrende handling skildres som en frelse for Juli
an Kay, der hidtil har levet i et univers, hvor man aldrig giver 
sig fuldt. Filmens slutscene har paralleller til Bressons »Pick- 
pocket« hvor Nåden tildeles den stakkels lommetyv.

Også James Toback har arbejdet sammen med Scorsese. 
»Fingers« (1978 foregår i New Yorks »Little Italy«. Hovedper
sonen Jimmy Angelelli er her forankret i to vidt forskellige 
verdener: Han hjælper sin smågangster af en far med at 
indkassere spillegæld og udfører dette arbejde med en overbe
visende voldsomhed, der for ham er tegn på, at han virkelig 
behersker sin metier. Samtidig har han en drøm om at blive 
pianist som sin jødiske mor, der nu, sandsynligvis forårsaget 
af faderens himmelråbende stupiditet, er blevet sindssyg. Li
geså aggressiv selvbevidst Angelelli er i sit job, ligeså ydmyg 
og ængstelig er han som pianist med Glen Gouldske ambitio
ner om renhed og afklaring — han spiller især Bach! Faderen
dør og Jimmy hævner ham naturligvis med al den voldsom
hed han kan præstere. Slutbilledet er den nøgne Jimmy An- 
gelelli, der sidder på sin klaverbænk og stirrer ud i intethe
den.

Det religiøse findes allerede i titlen på Peter Bogdanovich’ 
skammeligt oversete »Saint Jack« (1979) om Jack Flowers -  
eller Giovanni Fiori, som han i virkeligheden hedder. Flowers 
(Ben Gazzara) har rejst lidt rundt i verden og er endt i synde
fulde Singapore, hvor en skibsprovianteringshandler på et

Øverst: Ben Gazzara som natklubejer i »The Killing of a Chinese 
Bookie«. Herover: Richard Gere i »American Gigolo«
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tidspunkt har spurgt hvad han ønskede aflivet. »I want to be a 
writer« svarede Flowers. »Okay«, fortsatte manden »start 
writing: to hundred pounds o f ...« hvilket blev Flowers start i 
sit nye virkelighedsnære job. Ved siden af dette arbejde arran
gerer han alle slags kødelige divertissementer for Singapores 
turister og hans drøm om at blive forfatter er erstattet af en 
drøm om at blive ejer af et luksusbordel. Jack Flowers bruger i 
det hele taget meget tid på at drømme. Det lykkes ham fak
tisk at få det ønskede bordel, men hans foretagsomhed straffes 
af lokale gangstere, der brænder bordellet ned og lader alver
dens kinesiske skældsord tatovere på Flowers krop. Det er en 
central metafor i filmen, at Flowers får en tatovør til at ændre 
forbandelserne til blomster (jævnfør hans navn!). Jack Flo
wers drøm om storhed vikler ham ind i mere og mere proble
matiske affærer. På besynderlig vis vokser hans moralske 
angribelighed i takt med det amerikanske engagement i om
rådet. Han bliver således bestyrer for et CIA-ejet bordel, der 
skal rekreere Vietnam-soldater på orlov. Til sidst presses 
Flowers til at tage nogle kompromitterende fotos af en homo
seksuel U.S. senator. I stedet for at aflevere billederne til CIA, 
smider Flowers dem i en smudsig flod. Saint Jack bevarer 
således sin uskyld og selvrespekt i en verden af syndere.

Ben Gazzaras aura af uskyld og selvtilstrækkelighed dan
ner også grundlaget for John Cassavetes’ mesterlige »The 
Killing of a Chinese Bookie« (1976). Her spiller han Los Ange- 
les-natklubejeren Cosmo Vitelli der efter eget udsagn har »a 
golden life«. Han eksisterer igennem den lille verden, han har 
bygget op omkring natklubben »Crazy Horse West« på Sunset 
Strip, som han styrer med stoisk ro og charmerende selvsik
kerhed. Den ydre verden trænger sig ind på ham, da han taber 
sin klub i poker. For at kunne beholde den indgår han en 
aftale med mafiaen, der går ud på, at han skal skyde en 
kinesisk bookmaker. Bookmakeren viser sig bare ikke at 
være bookmaker og aftalen viser sig ikke at være en aftale. På 
trods af at spillereglerne i den ydre verden ikke holdes -  
simpelthen fordi de ikke eksisterer -  lykkes det Cosmo at 
bevare sin drøm og selvagtelse. Selv om han er blevet såret er 
hans første tanke, at natklubben skal køre. Han afviser derfor 
fornuftige formaninger som: »Cosmo, you can’t live with a 
bullet inside you« med absurditeter som »IVe got to go, there 
are no rivers here...«. Han vender tilbage til »Crazy Horse 
West«, sørger for at udglatte nogle uoverensstemmelser så 
aftenens show kan begynde, undskylder forsinkelsen for pu
blikum og man forlader ham udenfor hans livsværk, hvor han 
distræt døende tørrer blodet af den hånd, der har holdt på 
såret...

Når jeg bringer disse fire film om storbyhelgener på bane, 
er det naturligvis fordi de -  på samme måde som Scorseses 
film -  siger noget væsentligt om Amerika og os. De bygger 
alle på en ekstremt individualistisk tradition, således som 
man netop i sin mest avancerede form finder den i Guds eget 
land, hvor kontrasterne er størst og tomheden bag anstrengel
serne, udfoldelserne og drømmene mest tydelig. Den store 
eksistentielle tomhed buldrer bag alt i de nævnte film. Derfor 
bevæger personerne sig så meget i deres heroiske kamp for 
den lille verden, der er deres og derfor er forløsningen så 
efterstræbelsesværdig. Hvis livet er en absurd komedie hvor
for så ikke prøve at blive konge, iscenesætte sig selv eller i 
hvert fald gøre lidt ud af den rolle, man har fået tildelt i 
virkelighedens teater.
Resignation, javel, men netop det ligger i tiden. Hvis man 
ikke som Martin Luther King kan have store drømme om 
frihed og lighed i verden, kan man i det mindste, som Rubert 
Pupkin, have små drømme om at beherske den lille verden, 
man har. Det er et spørgsmål om overlevelse og såre menne
skeligt. Forløsning og fornuft forliges sjældent.

INTERVIEW/CARL NØRRESTED

YOJI
Y A M A D A -
JAPANSK
FILMS
FOLKELIGE
FORNYER

Oprindelig kan en god idé faktisk spores i den japanske 
filmuge. Den koncentrerede sig helt om det letforstå
elige fænomen Yamada — den folkelige films fornyer i 
Japan. Den trak tillige linjerne tilbage til en i Vesteuropa 

upåagtet komedietradition kaldet Rakugo (»Shinagawa« -  
1957), medtog en film af Yamadas egen mesterlærer Yoshitaro 
Nomura (»Sandslottet« -  1974, vist i danske biografer 1976) 
samt tre meget markante værker i Yoji Yamadas egen udvik
ling: »Vagabonden«-1966, »Tora-San, The E xpert«-1982/83, 
nr. 30 i filmhistoriens længste biografserie (der startede året 
efter »Olsenbanden« -1969) og road-filmen »Det gule lomme
tørklæde« — 1977.

Kiyo Kurosu, lederen af produktionsselskabet Shochikus 
eksportafdeling, oplyste at det var gået sørgeligt tilbage med 
japansk film i optakten til underholdningssamfundet (af Dan
media o.a. kaldet Informationssamfundet). Kun tre store sel
skaber er tilbage: Toei, Toho og Shochiku med hver 12-15 
spillefilm pr. år (et tidligere stort produktionsselskab som 
Nikkatsu producerer nu helt og holdent soft-core porno) og 
overlevede kun ved at udbyde studierne til TV-produktioner. 
Stadig forekommer uafhængige producenter, der dog distribu
erer via de tre nævnte produktionsselskaber.

Fjernsynet har det mægtigste publikum -  et statsligt TV -  
NHK (Nippon Hose Kyokai) med to kanaler -  uden reklamer 
og fem private networks (kanal 4, 6, 8,10 og 12). Filmselska
berne tilbyder sædvanligvis efter tre år deres produktioner til 
de private networks, da de betaler betydeligt mere end NHK. 
Derfor må instruktørerne til deres store fortrydelse se deres 
film udstyret med ca. 12 minutter reklamer pr. udsendelsesti
me.

Tora-San-seriens film ses hver gennemsnitligt af 3 millio
ner tilskuere. Årligt køber 150.000.000 billetter til biografen
— halvdelen af disse tilskuere har set amerikansk film af 
action/vold/science-fictiontypen.

Undertegnede havde opnået et kort cocktailpausemøde
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med Yamada i Hotel Royal -  med en tolk, der undskyldte sin 
manglende viden om filmterminologi. Yamada viste sig 
straks imødekommende ved at henvise til, at dyberegående 
udredninger om hans egen basis i japansk kultur krævede tid, 
som vi alligevel ikke havde. Overfladen, igen skuffende accep
teret:

Yamada: Jeg er født 1931. Lige efter jurastudiet, der kedede 
mig umådeligt, kom jeg direkte, i 1954, til Shochiku som 
instruktørassistent. Siden da har jeg arbejdet dér. Det er i 
Japan almindeligt at man binder hele sin skaben til et enkelt 
produktionsselskab. 1961 debuterede jeg som instruktør med 
en slags novellefilm (»Den fremmede ovenpå«).

Studiets berømteste instruktør var Yasujiro Ozu, han arbej
dede også hele sit liv på Shochiku (debut 1927/død 1963). Jeg 
blev ikke oplært af Ozu, men hans nærvær på studiet havde en 
umådelig indflydelse. Sædvanligvis uddannes man af en in
struktør, da vi ikke har egentlig filmskole. Min lærer var 
Yoshitaro Nomura. Han stod for en komedietradition -  ofte af 
lidt kriminalistisk tilsnit. Sidenhen lavede han også krimise
rier af typen »Sandslottet«.

Kosmorama: Hvordan vurderer du Ozus samtids familie
film (shomin-geki)?

Yamada: Der er så stor nihilisme i D?us film, han tror 
basalt ikke på medmennesket. Du bliver fremfor alt bekræf
tet i at mennesket er ensomt. Det kan godt være, at det er 
noget jeg er ene om at fornemme, men jeg bliver bestemt ikke 
positivt stemt overfor menneskeheden via Ozu -  jeg bliver 
bedrøvet. Ozu sætter fortiden højest, og han ser overhovedet 
ikke muligheder i fremtiden. Derfor skuer hans film altid 
vemodigt tilbage... men han gik altid meget op i europæiske 
og amerikanske film.

De fleste instruktører, der har haft direkte indflydelse på 
mig, og på de fleste instruktører på min alder, har alle stude
ret udenlandske film via det tilbud der var til rådighed i 
biograferne lige efter krigen -  og slet ikke, som det er almin
deligt i Europa, på filmmuseer. Vi samlede det op som tiltalte

os, men blandede det med vores egen kultur. Nu må man ikke 
glemme at neorealismen også var en vigtig faktor. Jeg tror 
dens pessimistiske grundholdning har præget haha-monofil- 
mene (moder-film; film om lidende kvinder der forgæves søger 
at opretholde en familie -  kendteste repræsentative værk 
»Min mor« (»Okasan« —1952 af Mikio Naruse, vist i dansk TV 
1964)). Før den tid oplever jeg faktisk japansk film som mest 
præget af vores klassiske teatertraditioner -  som f.eks. kabu- 
ki. Med den europæiske og amerikanske indflydelse startede 
vi bredt på realistiske film med en menneskelig og naturlig 
grundholdning -  fremfor det stiliserede. Det træk som til 
gengæld kom til at præge jeres opvurderen af japansk film. 
Jeg har altid lavet film, der foregår i samtiden -  ofte af typen 
shomin-geki -  aldrig historiske film.

Der var et enormt vestligt udbud efter krigen, og det havde 
naturligvis både positive og negative sider, men jeg kan vel 
bedst udtrykke det sådan: Jeg gik på gymnasiet, og første 
gang jeg smagte Coca Cola, var alle i klassen enige om at det 
smagte rædselsfuldt -  det havde ingen chance i Japan -  men 
nu 30 år efter bæller alle lykkeligt Coke... Det er ikke fordi 
den ændrer sin smag, men fordi Coca Cola kompagniet æn
drer japanernes smag. Vores mediemarked domineres af ame
rikanske film af action/vold/sciencefictiontypen. Til sidst gi
der japanerne ikke se deres egne film. Derfor vil jeg have, at 
mine film skal give japanerne et positivt billede af Japan. De 
er ikke tænkt til eksport, men kan vel ved deres enkelhed 
hjælpe et europæisk publikum til at forstå japansk mentalitet 
-  fremfor de eksotiske samuraifilm.

Hele min produktion har faktisk udviklet sig hen mod Tora- 
San-serien. Det var fortrinsvis komedier, men det var ikke et 
krav fra Schochikus side. Tora-San forstudier kan alle gøre 
ved at betragte »Vagabonden«.

Der er selvfølgelig fortilfælde af komedieserier i Japan, 
men de er ikke nået op på mere end en 4-5 stykker. Tora-San er 
nået op på 30 -  og yderligere to er bestemt til udsendelse i 
1983. Skuespilleren Kiyoshi Atsumi faldt fuldstændig sam-

Yoji Yamada -  japansk films folkelige fornyer
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men med min idé om Tora. Faktisk var Tora-karakteren ud
tænkt som vemodig, men publikummet til den første Film -  
der blev umådelig populær -  morede sig. Derfor erkendte jeg, 
at når jeg tog noget seriøst, så lo folk -  og sådan bibeholdt jeg 
karakteren. Jeg prøver altså først og fremmest at tage karak
tererne alvorligt. Jeg er helt sikker på at hvis jeg gik til serien 
med den hensigt at ville lave den morsom, så ville det hele 
falde til jorden. Farcer har jeg aldrig villet lave. Jeg har anset 
det for en stor fejl når Tora-San i sine værste momenter har 
kunnet nærme sig farcen -  personkarakteristikken skal stå i 
centrum. Visuelt spiller jeg heller ikke på komikerpar, som 
det er tradition der. Alle elskede siden 1969 Tora og hele hans 
store familie. Den er med i alle film og mit tekniske team er 
heller ikke skiftet ud.

Atsumi var en kendt komedieskuespiller før Tora-serien -  
især fra teatret og siden også TV. Der spillede han altid den 
lasede knægt fra landet -  nogenlunde som karakteren Gengu- 
ro i »Vagabonden«. Men nu var det netop det modsatte jeg 
ville opnå. Fra provinskarakteren gjorde jeg Tora-San til en 
typisk rodløs storbykarakter med evig udlængsel og i evig 
splid med sig selv om at få stiftet familie -  en livlig og alt 
andet end bondsk type med vid og slagfærdighed, men ikke 
overordentlig klog -  sød og rar med gode intentioner. Alle tog 
ham til deres hjerter. Men jeg tror nu ikke, jeg lefler for folk. 
Selv tror jeg den folkelige appel Tora-San har, er baseret på at 
folk faktisk reflekterer. Både længsler og tanker er aktive, 
ellers kunne filmene ikke blive så store en succes.

Tora har også forbindelse til den rodfæstede Rakugo-tradi- 
tion. Det er en 200-årig teatertradition, der viser mennesket 
meget realistisk -  dvs. som meget sammensatte karakterer — 
men vægten ligger på humor. Skal jeg jævnføre traditionen 
med forfattere udenfor vores tradition, kan man anføre Anton 
Tjekhov. Rakugo-traditionen præger direkte Tora i forbindel
se med heltinden, forstået på den måde, at det er en kvinde der 
direkte styrer plottet, som det faktisk gælder for samtlige

Tora-San film. Plot i mine Tora-San film er praktisk talt 
skåret over samme læst. Tora møder en smuk kvinde, han 
bliver forelsket og kan aldrig realisere kærligheden. Hans 
familie bliver ængstelige eller vrede over hans handlinger og 
han bliver rastløs og bryder atter op. Plottet er altså uhyre 
spinkelt, det er situationerne og karakterernes identitet, der 
bærer filmene.

På den måde når jeg mit familiepublikum. Men jeg skal 
egentlig ikke forsvare familien som institution, jeg laver jo 
ikke undervisningsfilm. Selvfølgelig viser jeg, hvor rar en 
institution familien kan være, samtidig med at familietradi
tionen smuldrer i Japan. Jeg vil dog ikke reaktionært vise, at 
der var godt i det traditionstro Japan, hvor mange generatio
ner kunne leve sammen. Visse traditioner skal bevares, visse 
må man gøre op med.

Det skal dog indrømmes, at jeg er mest fascineret af det 
smukke og det kønne. Men ser man godt efter træder storby
ens negative sider frem, fremhævet kan man selvfølgelig ikke 
sige de er -  krigens lidelser udgør også en vis baggrund i mine 
film. Faktisk er der så mange skrækkelige mennesker om
kring dig i din virkelige tilværelse -  i filmen foretrækker jeg 
idyllen.

Kosmorama: En kommentar til TV.
Det er et meget alvorligt problem i Japan, fordi vi har så 

utroligt mange kanaler, der spiller fra kl. 6 morgen til kl. 3 
nat. Det er almindeligt at japanere ser TV 3-4 timer pr. dag. 
Så nogle tilbringer faktisk et helt liv med at sidde foran 
skærmen.

Jeg har aldrig arbejdet med TV-film på Shochiku. Mine film 
er udelukkende beregnet til et biografpublikum, derfor an
vender jeg Panavision og avanceret teknik, som ikke har
egentlig berettigelse på TV. TV-film er lavet sjusket, med små
budgetter og kort produktionstid — også i Japan. Det betyder 
dog ikke, at Tora-San serien ikke kommer i TV, for det gør den 
desværre efter de tre år, hvor biograferne har eneret på dem.
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ROHPfERS FILMISKE 
MINIMALKUNST



Min intention er ikke at filme de rå begivenheder, 
men den fortælling som en eller anden gør dem til... 
En af grundene til at disse fortællinger kaldes mo
ralske er, at fysisk handling næsten er fraværende: alting 

foregår i hovedet på fortælleren.« (Monaco, p. 299).
Det er Eric Rohmer selv, der her redegør for nogle centrale 

bestræbelser med sine »moralske fortællinger«. Når citatet 
bliver trukket frem i forbindelse med to film fra hans nye serie 
af »komedier og proverber«, er det for at markere den indre 
sammenhæng, der er i Rohmers vittigt turnerede og dog 
grundlæggende arbejde med film, filmfortælling og film
sprog. »Pilotens hustru« er blevet kaldt en »lille film«, og det 
er den måske osse for så vidt som der næsten er tale om en 
form for filmisk minimalkunst, der arbejder med filmsprogli
ge mindstestørrelser, som den grundigt undersøger og sætter 
sammen, så der ud af disse vokser en fortælling, hvor betyd
ningen næsten knopskyder i konstant nye variationer.

»Jeg har ønsket i film at portrættere det, der er mest frem
med for filmen selv«, siger Rohmer andetsteds i ovennævnte 
værk. Og det er det arbejde, han fortsætter i sin nye serie, 
såvidt den nu lader sig bedømme som serie udfra de to film,jeg 
har haft mulighed for at se.

Det der er fremmed for filmen, kunne være det usynlige, det 
ubevidste, de hemmelige motiver bag den synlige handling. 
Man kan kalde det mange ting, men »Pilotens hustru« er, 
blandt meget andet, osse en film der forsøger at vise dette 
skjulte bag den synlige handling. For at opnå dette oparbejder 
Rohmer et spændingsfelt mellem det sete og det talte, mellem 
fortælleren, personerne i fiktionen og tilskueren i salen. I 
Rohmers film er der i sandhed »more to the picture than meets 
the eye« som Neil Young synger i en helt anden sammen
hæng. Og ikke blot er der det, men filmene behandler osse, 
hvordan man overhovedet skaber dette »mere«.

Fortælling og komedie
De moralske fortællinger var bevidst og eksplicit baseret på 
en litterær tradition, repræsenteret af bl.a. den Pascal, der 
spiller en ikke uvæsentlig rolle i »Min nat med Maud«. Med 
moralsk referer Rohmer ikke til plat moralisme, men til en 
litterær tradition, der giver sig af med at beskrive og analyse
re motiverne bag handlingen. (Se mere herom i Kornum Lar
sens artikel i Kos. 159-60). »Pilotens hustru« er første del af en 
ny serie der dog ikke som fortællingerne har et på forhånd 
fastlagt tema og antal. Mens fortællingerne altså trækker på 
en litterær tradition, trækker den nye serie på en bestemt 
teatertradition for erotiske konversationsstykker som Alfred 
de Musset arbejdede med i første halvdel af forrige århundre
de. Og ordsproget i »Pilotens hustru« er da osse det omvendte 
af et Musset-ordsprog: »Man kan ikke tænke på alting, lyder 
det hos ham -  hvad der hos Rohmer bliver til »Man kan ikke 
tænke på ingenting«.

I sine fortællinger opbyggede Rohmer i god litterær tradi
tion en spænding mellem en bagklog rationaliserende fortæl
ler på lydsiden og det han fortæller om på billedsiden. De to 
ting var ikke identiske, og det var en af pointerne. Da den nye 
serie har rødder i teatret, kan den ikke have en fortællerstem
me, men må gestalte denne spænding på en anden måde, hvis 
den skal med. »Mens personerne i den første bestræbte sig på 
samtidig at leve og fortælle deres historie, vil de i den anden 
nærmere være beskæftiget med at sætte sig selv i scene«, 
siger Rohmer i det tyske programskrift til »Pilotens hustru« i 
forbindelse med visningen ved Berlin festivalen sidste år.

Teaterrødderne fornemmer man helt ud i billedbrugen, 
hvor Rohmer ikke bruger den ellers institutionaliserede

krydsklipning i dialogscenerne, men overvejende fastholder 
hele situationen i ét billede, så vi mere ser personerne som i et 
teaterrum, med nærbilleder som erstatning for tilskuerens 
flytning af opmærksomhedsfelt. Og den »komedie« som fæl
lestitlen refererer til, synes nærmest at være forvekslingsko
medien, så sandt som der sker en evig forveksling af personer, 
hvad det hele da osse drejer sig om, men vel at mærke på et 
mere subtilt raffineret plan end i de folkelige stykker i gen
ren.

Alting og ingenting
»Man kan ikke tænke på ingenting«, lyder ordsproget. Og på 
sin egen underfundige måde viser filmen at »ingenting« er 
»mange ting«. Med næsten hvert billede viser filmen, at der 
absolut ingenting sker på det konkrete handlingsplan, men 
den viser samtidig, at Frangois ud af dette »ingenting« kan 
skabe sig utallige forestillinger, dvs. tænke på mange ting. Da 
Anne i filmens slutning spørger ham, hvad han tænker på, 
svarer han: »Ingenting«. Men vi, tilskuerne, ved, at han nu, 
efter afsløringen af at den mystiske kvinde var pilotens søster, 
tænker på alle de ting, der er sket (og dog ikke sket) i løbet af 
dagen, på alt det, han har forestillet sig og på, hvad de forestil
linger har ført med sig. Dette kan han i hvert fald ikke begyn
de at fortælle Anne om nu. Derfor kan filmen ende med sam
me konflikt som den begyndte med -  Anne skal ud med en 
anden -  samtidig med at der er en verden til forskel i Frangois’ 
hoved.

Udgangspunktet for alt det »ingenting«, som Frangois be
skæftiger sig med i løbet af dagen, er at han om morgenen ser 
Anne forlade sin lejlighed med piloten. Der er ingenting sket, 
idet piloten ankom om morgenen for at meddele Anne, at det 
skulle være forbi mellem dem. Men i Frangois’ hoved er natur
ligvis alting sket: de har vel tilbragt natten sammen, må han 
slutte. Og det er årsagen til at han, da han senere møder 
piloten med en anden kvinde, begynder at skygge dem. Det er 
en smuk detalje i denne sammenhæng, at Frangois har det 
med at falde i søvn på de mest ubelejlige tidspunkter: således 
lige inden han ser Anne og piloten, og inden han ser piloten og 
den mystiske blondine. Det understreger diskret det drømme
agtige og uvirkelige aspekt af hele hans fantasiverden i denne 
sammenhæng.

Mellem piloten og den mystiske sker der absolut intet, men 
alligevel udspinder han, sammen med Lucie, som han møder 
under skygningen, en verden af fantasier om forholdet mel
lem de to. Samtidig med at de to visuelt bliver fjernere og 
fjernere bliver de bevidsthedsmæssigt mere og mere påtræn
gende for Frangois og tilskueren. I Buttes-Chaumont parken 
sidder Frangois og Lucie i billedets forgrund, og mens hun af 
al magt iscenesætter sig for ham, har han hele sin opmærk
somhed koncentreret om de to, der sidder i baggrunden, helt 
ovre på den anden side af en å. For hende er de først tilfældige 
parkgæster, for ham verdens centrum. Senere, da piloten og 
kvinden er forsvundet ind i en opgang, venter Frangois og 
Lucie i en café på den anden side af gaden. Nu er emnet for 
deres nu fælles opmærksomhed helt ude af billedet, men så 
meget desto mere nærværende i deres hoveder; nu er der 
ingen ende på forestillingerne om, hvad de foretager sig. Det 
er billedmæssigt »ingenting« -  noget fraværende -  der styrer 
hele deres samtale og tilskuerens opmærksomhed. Aldrig har 
der været set så intenst på den del af billeder, hvor absolut
ingenting foregår, alt imens Lucies spil for Frangois forbigår 
hans opmærksomhed. Rohmer er en sand illusionist med sine 
evner for at skabe misdirection: få os til at se det usynlige, få 
os til at koncentrere os om det forkerte, mens alt det rigtige
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foregår et helt andet sted.
Og samtidig er vi dog fuldtud klar over, hvordan hver især 

iscenesætter sig selv og sin virkelighed: Anne overfor piloten 
og Frangois, Lucie overfor Frangois og til slut osse Frangois 
overfor Anne. Og samtidig med at de iscenesætter sig selv, 
iscenesættes de af deres ubevidste liv (jvf. Frangois’ evige 
blunden), som de ikke taler om, og som Rohmer ikke viser, 
andet end i den Fint ciselerede narrative maskine, der lige 
præcist giver os de nødvendige informationer, så vi kan kon
struere os til, hvad der foregår i hovederne på personerne.

Fortæller, personer, tilskuer
For at opnå dynamik og for at skabe et spændingsfyldt rum i 
dette spidsfindigt ironiske spil, arbejder Rohmer som fortæl
ler uhyre bevidst med forskellige vidensniveauer. Tilskueren 
sidder således i starten med en større viden end de involvere
de personer i fiktionen. Han ved at piloten ikke har tilbragt 
natten hos Anne, han ved at Anne ikke er forelsket i Frangois, 
som denne selv gerne vil tro, og han ved, at piloten er gift.

Udfra denne bedreviden kan han more sig overbærende 
over den komedie de implicerede spiller. Han er, tror han, 
konspiratorisk med fortælleren og kender som denne sandhe
den: at kvinden er pilotens hustru, at sagførerbesøget i hvert 
fald ikke gælder en skilsmisse og at Frangois i bund og grund 
anstrenger sig forgæves: Anne er ligeglad med ham. Med 
denne opbyggede spænding kan vi hele tiden både følge Fran
gois’ reaktioner, og forholde os til dem intellektuelt.

Men fortælleren ender med at narre os. For kvinden er ikke 
hustruen, viser det sig, men en søster, og sagførerbesøget 
skyldes en arvesag. Pointen er, at fortælleren ikke har misin
formeret os, ikke har antydet at kvinden skulle være hustru
en, men har lagt historien op så tilskueren i sit hoved må 
slutte udfra de forhåndenværende oplysninger -  nøjagtig li
gesom Frangois. Historien får således en ekstra drejning, og 
samtidig får fortælleren anbragt os i Frangois’ position: osse 
vi skaber vor egen virkelighed ud af vore hoveder. Filmen 
svinger sig i en mægtig bevægelse opover sine fastlagte ram
mer og inddrager tilskueren i det usikre og uigennemskuelige 
univers som ellers syntes at være så ligetil. Men heller ikke 
for os er sandheden noget der umiddelbart og ligetil kan 
konstrueres udfra de iagttagelige forhold. Man skal med an
dre ord ikke ubetinget tro sine egne øjne.

Det påtrængende fravær
I sin narrative udfoldelse af historien spiller filmen således på 
vores medskaben, er en demonstration af det konnotative 
niveaus konstante nærvær. Gennem en subtil brug af fortæl
lekonventioner forudkalkulerer fortælleren vore konnotatio
ner -  for til slut at punktere dem og vise netop deres konven
tionsbundethed.

Samtidig arbejder filmen også med forholdet mellem det 
synlige og det usynlige og viser, hvordan det i billedet fravæ
rende alligevel kan få stor opmærksomhed og blive tillagt stor 
betydning: man kan ikke tale om alting på en gang, kunne 
man sige, og hermed parafrasere det ordsprog filmen vender 
om og bruger som sit. Men Rohmer har en formidabel evne til 
på en og samme gang at tale om det nærværende og det 
fraværende, til at fortælle mange historier på samme tid. 
Samtidig kan han skildre forholdet mellem Lucie og Frangois, 
og spændingen der er dem imellem og så det vi venter på skal 
dukke op i billedet, f.eks. piloten og kvinden.

Set i dette perspektiv skjuler der sig i Frangois’ møde med

piloten og Anne en tredie person: hustruen, som vi har hørt 
om og som trods sit fravær skaber en helt anden spænding i 
billedet end den Frangois oplever. Vores viden om hende giver 
billedet en helt anden betydning end den Frangois tillægger 
det. Det samme er tilfældet, da Frangois ser piloten og den 
ukendte kvinde, forskellen er blot -  og den er central -  at her 
ved heller ikke tilskueren, hvem hun er, men slutter ligeså 
mekanisk og dog logisk som Frangois. Heller ikke vi kan se 
det usynlige, som Lucie dog nærmer sig, da hun prøver ud fra 
gestik og mimik at slutte sig til relationen mellem de to: »De 
ser ikke glade ud«, siger hun, og slutter sig til at de ikke er 
elskende.

Jeg har nævnt scenen på caféen, hvor dette forhold mellem 
fravær og nærvær får sin egen betydning. Ligeså smuk er dog 
scenen i parken, hvor Lucie, ved hjælp af fotograferende turi
ster, vil sikre sig et billede af det mystiske par. Men de snyder 
hende og drejer lige netop billedvinklen så kun Lucie er på det 
færdige produkt, mens pilotens kvinde kun lige anes som en 
svag skygge i periferien. Men måden, som Lucie står på, 
angiver at det centrale er udenfor billedfeltet, og dog altså 
styrer hendes udtryk.

Der er således konstant noget eller nogle fraværende, der 
har afgørende indflydelse på, hvad der udspiller sig mellem de 
nærværende. I filmens lange slutscene med det stærkt stem
ningsskiftende opgør mellem Anne og Frangois, har vi hele 
dagens personregister usynligt tilstede -  plus en ukendt 
mand, som Anne skal ud med senere. For Anne spiller opgøret 
med piloten en afgørende rolle for hendes reaktioner, og for 
Frangois ligger hele dagens oplevelse som en usynlig byrde. 
Da han beretter om Lucie, får hun pludselig betydning for 
Annes reaktioner på Frangois, ligesom den ukendte middags
ledsager spiller ind i Frangois’ reaktioner.

Således bliver denne lille forvekslingskomedie til et filoso
fisk intellektuelt stykke metakunst, der udforsker filmspro
get og dets fortællemekanismer i et spil mellem illusion og 
virkelighed, mellem »ingenting « og den knopskydende, vil
tert voksende busk som vores bevidsthed osse er og som, i 
sidste ende, også er en del af virkeligheden.

Pauline på stranden
»Pilotens hustru« er optaget i 16 mm og blæst op til 35, ifølge 
Rohmer ikke af økonomiske grunde, men fordi han ville und
gå 35 mm-filmens næsten postkortklare farver. Og det er da 
osse lykkedes, idet filmen er ret kornet og ikke markant i 
farverne.»Pauline på stranden«, som er seriens nr. 3, efter »Le 
beau Mariage«, er derimod i 35 mm med ingen ringere end 
Nestor Almendros bag kameraet. Og han har her skabt bille
der, der er ligeså enkle og logiske som dem Bernard Lutic og 
Romain Winding skabte i »Pilotens hustru«. At de så er blevet 
mere postkortagtige kunne skyldes, at historien netop ud
spiller sig under en ferie på et badested i Frankrig. (Eller 
måske skal man ikke tage Rohmers forklaringer omkring 
»Pilotens hustru« helt alvorligt, måske er det alligevel pri
mært et økonomisk problem).

Men ellers er osse »Pauline på stranden« lagt an som en let 
diverterende forvekslingskomedie, der meget passende ud
spiller sig en let kedsommelig sensommer hvor de amourøse 
forbindelser den handler om har karakter af netop et sommer
divertissement. »Den der taler for meget graver sin egen 
grav«, citeres Chrétien de Troyes for i filmens ordsprog. Det 
gælder stort set alle personerne i denne film, men dog uden at 
det bliver til andet end småfilosofisk small talk — og ren 
sladder.

Filmen fortæller om den unge nyligt fraskilte Marion og
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hendes yngre kusine, titlens Pauline. De holder ferie ved 
kysten og er så småt begyndt at kede sig, da Marion møder en 
gammel flamme Pierre, der introducerer Henri, som Marion 
straks lægger garn ud for. At tale om forelskelse fra hendes 
side ville være at tillægge hende dybere følelser end jeg synes 
Rohmer gør. Pauline er lidt frustreret blevet skubbet udenfor, 
men redder situationen ved at finde sammen med den jævn
aldrende Sylvain. Pierres jalousi vokser overfor Marion og 
Henri, og han forsøger desperat at overbevise Marion om at 
Henri er en charlatan. At han har. ret opdager vi først senere,

To scener fra »Pauline a la plage«.
Øverst Rosette og Pascal Greggory, 
derunder Arieile Dombasle og Pascal Greggory

indtil videre tror hverken vi eller Marion på ham, der er altfor 
tydeligt styret af sine følelser, der synes at være omtrent 
ligeså dybe som Marions. Hos Pierre har vi igen de usynlige 
motiver til den synlige handling.

Vi tror faktisk mest på Henri, indtil vi ser, at han har et 
forhold kørende med sliksælgersken på stranden, Louisette. 
Pierre ser de to sammen i Henris soveværelse -  eller rettere: 
han ser Louisette og slutter sig til resten, hvad han straks 
meddeler Marion, der ikke tror ham. Hun dukkede nemlig 
selv uanmeldt op i huset og opdagede at det var Sylvain, der 
var sammen med Louisette, et arrangement som Henri hur
tigt fik stablet på benene ved vi, der sidder i biografen. Og nu 
er vi allerede langt inde i den narrative struktur fra »Pilotens 
hustru«: begge har kun set dele af sandheden, som fortælleren 
generøst har delt med tilskueren. Og begge slutter derfra og 
udfra deres følelsesmæssige investeringer i foretagendet.

Marion er så »uheldig« at komme til at røbe Sylvian for 
Pauline. Men Pierre udfritter Louisete, med held, og overbevi
ser Pauline om den rette sammenhæng. Hun tror ham, der 
ellers er helt utroværdig i alles øjne -  for det vil hun helst. 
Mens Marion er i Paris forsones de tilbageblevne, og alle 
undtagen Marion, kender nu den rette sammenhæng. Da hun 
kommer tilbage, er Henri rejst, og Marion, der tror at det var 
sand kærlighed, prøver at trøste Pauline, som hun stadig tror 
er blevet bedraget af Sylvain. Pauline holder sin mund og 
lader Marion blive i troen. »Fortæl dig selv at det ikke er 
sandt. Prøv at overbevise dig selv. Og jeg vil blive ved med at 
være overbevist om det modsatte. Således vil vi begge være 
lykkelige«, siger Marion til slut.

Som antydet i dette referat har vi igen en forvekslingsko
medie, der end ikke undser sig for en bevidst brug af genrens 
klicheer: ind fra højre kommer et bud med et brev der kalder 
Marion til Paris, og straks er der åbnet for nye facetteringer af 
det erotiske spil. Og ligesom Frangois og Lucie iscenesætter 
deres helt egen verden, har også personerne i »Pauline på 
stranden« travlt med at iscenesætte sig selv i hver deres 
verden. Marion iscenesætter sig for Henri og Pierre for Ma
rion. Dårligt nok er Pierre dukket op, før Marion poserer 
»attraktivt« for ham, og det samme sker, da Henri viser sig. 
Da de samles om aftenen, iscenesætter de sig for hinanden i en 
længere small talk om kærlighed, passion, troskab og den 
eneste ene m.m. Men bag denne iscenesættelse ligger den 
banale elskovsleg om, hvem der mon skal havne i seng med 
hvem. Ferien er som et tomt hul, og »kærligheden« skal fylde 
det ud. Det er formentlig ikke tilfældigt at det endda er sen
sommer, hvor de i de første billeder blomstrende bonderoser 
hurtigt bliver visne i kanterne og mister deres tiltræknings
kraft.

»Pauline på stranden« har samme enkle fortællemæssige 
grundstruktur, hvor hver indstilling præcist bringer histori
en videre, præcist åbner for nye kombinationer og spilmulig
heder og præcist arbejder med de forskellige informationsni
veauer personerne imellem, og imellem personerne og tilsku
eren. Men mens man i »Pilotens hustru« dog kunne have 
sympati for Frangois, der jagtede fantomer, så er det svært at 
have sympati for nogen i denne tredje film i serien. Måske er 
det derfor fortælleren her ikke er fixeret, selvom han osse 
arbejder præcist.

Og osse i »Pauline på stranden« arbejdes der med at vise de 
usynlige kræfter bag handlingerne. Når vi f.eks. ser Pierre 
forsøge at overbevise Marion om sandheden om Henri og 
Louisette, så ved vi på den ene side, at han har ret, men vi ved 
osse, at han har mange fortrængte motiver til at iscenesætte 
sig selv som »den sandhedssøgende ven«. Og når Marion 
iscenesætter sig selv, som den der drømmer om sand passion 
og evig troskab, så udsiger hele hendes gestiske fremtræden 
med fremvisningen af den, som Henri siger, statueagtige per
fekte krop, at vi nok ikke skal tro alt for meget på det verbale 
udsagn.

Der er således mange fællestræk i de to film, og mange træk 
de har til fælles med Rohmers moralske fortællinger. Deres 
tilsyneladende enkelthed kan næsten blænde for en videre 
indtrængen i deres univers. Men enkeltheden er frugten af et 
vidtdrevet kultiveringsarbejde. Rohmer synes næsten at ville 
vaske tavlen ren for derefter at begynde med de mest enkle 
former for at undersøge hvordan meningen opbygges. Det er 
hans mesterskab at han kan få os til at følge disse enkle 
historier påny -  næsten som om verden blev skabt for øjnene 
af os og blev tillagt betydning billede for billede.

Kilder:
James Monaco: The New Wave. New York 1976.
Program fra Internationales forum des junges films. Berlin ’82.
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SAMTALE MED JØRGEN LETH/OLE MICHELSEN

»JEG KAN GODT LIDE 
AT TINGENE ER 
BELAGT MED EN 
MYSTISK BETYDNING«
Ole Michelsen: Det springende punkt i forbindelse med 
»Udenrigskorrespondenten« er den specielle arbejdsmetode 
du med held har anvendt på andre typer film, og som du i det 
her tilfælde for første gang bruger på en featurefilm. Derfor 
vil jeg gerne lægge for med at bede dig beskrive din arbejds
metode på Haiti?

Jørgen Leth: Jeg havde sammen med Klaus Rifbjerg udarbej
det et inspirationspunkt-manuskript som en slags afsæt for 
den egentlige historie, eller det egentlige manuskript. Det er 
måske at tage munden for fuld. For der var ikke nogen normal 
drejebog, for jeg kan simpelthen ikke udholde tanken om at 
reproducere fra en drejebog. Det er en tanke, der er mig helt 
fjern. Det er meget vigtigt for mig at kunne lave scener, 
billeder på en umiddelbar, spontan inspiration. Jeg mener 
ikke, det er det samme som at improvisere i normal forstand, i 
actors’ studio-forstand eller sådant noget, fordi dialogen f.eks. 
er skrevet inden scenerne, men den er ikke skrevet hjemme
fra. Den er skrevet på Haiti, ofte om natten før optagelserne, 
og derved stærkt påvirket af de omstændigheder som jeg -  vi 
befandt os under. Jeg tror meget på at udsætte mig selv for 
stort pres. Det er de bedste arbejdsvilkårjeg kan have. Jeg vil 
ikke foreskrive min metode for andre, men sådan, under eks
tremt vanskelige vilkår arbejder jeg bedst. Det er min ar
bejdsmoral. Min spilleregel for mig selv. Det er helt essentielt 
at have risikoen for at tabe det hele på gulvet. At balancere på 
randen af en afgrund...

O.M.: Hvorved du pudsigt nok kommer til at ligne din hoved
person.

J.L.: Ja, det er helt rigtigt. Det er en slags metafor, kan man 
sige. Der er en filosofisk autenticitet i det, kan man godt sige.

Med et grundlag på et manuskript på 50 sider og en beskri
velse af min arbejdsmetode for mig selv og for de andre, ville 
jeg på den måned, jeg var på stedet før holdet kom, lade mig 
selv op, akkumulere mit sanseapparat og min koncentration 
om filmen. Jeg tror meget på at forkorte afstanden fra inspira
tion til udførelse. I modsætning til år før nøjagtigt at have 
udformet, hvad man vil i billeder. Og så nærmest bogholder- 
agtigt overholde sin egen drejebog, og dermed være sikker på 
at have sit resultat.

O.M.: Altså du taler om afstand i tid?

J.L.: Jo, jo men også i følelse. Ja, det kan vel sammenlignes 
med de kinesiske malere, som maler med penselstrøg, hvor 
det går lynhurtigt, og hvor der intet er at rette. Den slags 
risiko, den slags mentale spilleregler går jeg stærkt ind for.

O.M.: Men denne film er alligevel lavet under andre forhold 
end dine dokumentariske film, måske med undtagelse af »En 
forårsdag i helvede« -  for der kunne du ikke lave noget om. 
Den blev optaget på én dag, men ellers har du kunnet rette på 
tingene. Du har haft et virkelighedsoplæg, men her kommer 
du med en fiktion, i hvert fald 60% af filmen er fiktion og 
resten dokumentarisk. Det må have været noget vanskeligere 
for dig at realisere denne film sammenlignet med de andre?

J.L.: Afgjort. Det var en kæmpe sten at løfte. Men min teori, 
som jeg ville efterprøve, var at medbringe en spinkel fiktion. 
En hovedperson og noget han skulle. Og noget han var, når 
han kom. Altså journalist med et problem, nemlig virkelighe
den. En journalist, som vi, via det han kommer til at opleve, 
skulle komme til at interessere os for. Men denne sammen
klappelige rejsefiktion udsætter jeg for nogle omstændighe
der på valgte steder. El Salvador og Haiti. Altså det er en 
virkelig virkelighed. Det er f.eks. ikke Martinique, som skal 
forestille Haiti. Det er Haiti. Det er en skuespiller, som har 
fået en rolle og bliver anbragt i en virkelighed, og det møde 
regnede jeg med ville give mig ideer, og jeg mener også, at den 
slags ideer er væsentligt anderledes, end dem man kan fore
stille sig hjemmefra. Det har noget at gøre med mennesker vi 
møder. Vanskeligheder vi må overvinde på stedet, og jeg har 
med vilje valgt et vanskeligt land. Det er en slags masochisme 
kan man sige, men det inspirerer mig simpelthen at have 
vanskeligheder. På Martinique tror jeg jeg ville kede mig 
ihjel, for alt kunne opnås ved ansøgninger.

Jeg opsøgte et sted, hvor tingene indvirkede stærkt på ens 
sanser.

Nyt portræt af Jørgen Leth
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O.M.: Prøv at konkretisere det du ikke kunne forudse. Nogle 
eksempler på det I ikke vidste ville ske, og som kom med i 
filmen!

J.L.: Sugarcane-toget var en oplagt foræring. Der er jo en 
række transportscener i filmen i konventionel forstand. Vi 
skulle have Henning ned i byen og fyre en telex af til sin avis. 
Det er sådan en scene, som hører hjemme i en historie om en 
journalist. Præcisere hvor han er og hvorfor osv. Skeletscener, 
og det her var en af skeletscenerne. Han kommer i en taxa og 
er i en ret exalteret, nervøs tilstand. Han er i dårligt humør og 
har dårlig samvittighed overfor sin avis, som han skal fortæl
le, at han er på stedet og er klar. Men han er alt andet end klar. 
Eller også er han klar til sin egen undergang.

Billedstilen er en stor total, hvor man ser ham drøne ind 
foran telexstationen downtown Port-au-Prince. Han springer 
ud af taxaen og banker på en halvt lukket skodde. Alt er halvt 
og uklart på Haiti. Rod og kaos, og en påtrængende indfødt 
siger, der er lukket. Det er festdag på Haiti. Det er altid 
festdag på Haiti. Alting er lukket. Alting er umuligt. Forin
den er hans taxa standset, fordi den løb tør for benzin. Det var 
vi ofte selv udsatte for. Det er Haiti i en nøddeskal. Og så i 
denne scene, hvor han står og er rasende over ikke at kunne 
komme af med sin telex, så hører man på lydsiden en mærke
lig skramlende lyd. Han springer ind i bilen, og taxaen kører i 
en bue væk, og billedet panorerer i en stor total nedover, og så 
ser vi det sugarcanetrain...

O.M.: Og her må vi præcisere, at det drejer sig om en scene, I 
har prøvet igennem flere gange. Den er nøje linet op...

Ordet improvisation kan 
være meget misledende
J.L.: Det må vi endelig have understreget her, at ordet impro
visation kan være meget misledende, for det gælder jo slet 
ikke billedstilen. Den er meget stringent og ofte meget statisk 
og velberegnet. Det er indenfor billedrammen, det uaftalte og 
det uplanlagte ofte trænger sig på, og her i næsten symbolsk 
forstand braser et gammelt, raslende sukkerrørstog ind i bil
ledet. Kører lige direkte mod kameraet, og det var et held, at 
kameraet stod ved siden af skinnerne. Vi fastholdt nemlig 
kameraindstillingen. Ingen panik. Toget, virkeligheden kom
mer brasende ind i vores Fiktion. Ja, man skulle tage det som 
et tegn fra himlen på at denne metode fungerer, og i hvert fald 
som et bevis for min påstand om, at tilfældet er den bedste 
iscenesætter, og jeg er dets ydmyge assistent, et statement jeg 
iøvrigt ofte fremsatte overfor mine medarbejdere. Det var 
første gang det optrådte i filmen, det sugarcanetrain, men på 
grund af denne entré i filmen tillagde vi det en mytologisk 
betydning, som får en stærk pay-off i slutningen af filmen, 
hvor vi bruger det i hans mareridt. Toget er jo fantastisk at se 
på. Det rasler ned med sukkerrør, og børn springer på det og 
hiver rørerne ud. Det bliver til en 100.000 dollars iscenesæt
telse med masser af statister. Man vil næppe tro, at det er et 
tilfælde, men det er det.

O.M.: Fortæl lidt om billedstilen i filmen. Om dit og Alexander
Gruszynskis valg af indstillinger. På det punkt virker det 
ikke, som om ret meget er overladt til tilfældigheder.

J.L.: Det er for det første en række valg, som er gået forud, og 
som er gennemdiskuteret mellem Alexander og mig og Åke 
Sandgren. Men det vigtige er, at vi er gået helt uden om den

konventionelle fortællestil, hvor man dækker sig ind med 
indskudsbilleder, krydsklip osv. osv. Det udelukker vi os fra 
på forhånd og vælger en mere risikabel fremgangsmåde, nem
lig at lave scenerne i ambitiøse enkeltindstillinger. Vi arbej
der med bevægelser som ikke i gængs konventionel forstand 
skulle understrege en handlings dramatiske højdepunkter. 
Men kameraet skulle have sin egen koreografi, sit eget ånde
drag. Sit eget liv, en slags registrerende sonde i denne histo
rie. Med stor følelse for hovedpersonen, men som også bevæge
de sig næsten instinktivt i et stof. Det kan måske lyde meget 
tåget, men det var de tanker, vi gjorde os, og som vi så konkre
tiserede. Vi tilstræbte ved hjælp af kameraet tableauagtige 
virkninger, og det har jeg jo tidligere arbejdet med meget 
ekstremt. Men her er den forskel, at der faktisk er mennesker, 
der lever og siger noget og gør noget ved hinanden i denne 
ramme. Men jeg mener, at man kan bruge en sådan stiliseret 
anvendelse af kameraet overfor sådan en historie, og jeg me
ner selv, det er lykkedes godt. Det har også inspireret Alexan
der meget til at lave nogle enormt gode billeder, hvor han ikke 
var pålagt den pligt, at enhver situation skulle fortælles i 4—5 
forskellige indstillinger, så man, som det hedder, er dækket 
ind.

Det har haft konsekvenser for klipningen. Man har ikke 
kunnet forkorte en scene ved at klippe noget ind, men det er 
jeg med vilje gået udenom. Sammen med Alexander har jeg 
med vilje forbudt mig en række ting. Det er igen det, jeg 
kalder en masochistisk brug af spilleregler.

O.M.: Hvis vi bliver lidt endnu ved brugen af kameraet i 
filmen, så vil du vel sige, at det er brugt upsykologisk?

J.L.: Ja, absolut.

O.M.: Hvordan forener du det med en historie, som i høj grad 
er psykologisk, idet den skildrer et menneske i psykisk for
fald.

J.L.: Jo, men filmen er jo ikke konsekvent psykologisk i den 
forstand, at den fortæller om hovedpersonens baggrund. Vi 
ser ham på stedet, og man får ikke ret meget at vide om, 
hvordan han har levet før, eller hvordan han har levet udenfor 
disse omstændigheder. Men alligevel er det jo afgørende for 
publikum, at man kan interessere sig for hovedpersonen. At 
man føler sympati for ham og forstår ham, selvom han forned
rer sig, selvom han er illusionsløs og hans kynisme bliver et 
problem for ham. Altså den kynisme, som dækker over en 
hudløs følsomhed. Filmen skal selvfølgelig gøre rede for hans 
psykologiske dilemma...

O.M.: Man kan sige, at du ikke argumenterer, men viser nogle 
situationer, som er psykologisk ladede...

J.L.: Jeg viser ham. Det er helt afgørende for holdningen. Jeg 
har ikke nogen konklusion på forhånd. Jeg fører ham heller 
ikke fra scene til scene med den fremdrift, en normal spille
film har. Det er fuldkommen bevidst. Det er en række ta
bleauer fra hans liv og en bestemt periode. Rækkefølgen kun
ne have været forskellig, men resultatet ville være blevet det 
samme. Uden at det er en efterrationalisering, må jeg forhol
de mig kritisk til den normale logiske fremlægning af en 
historie. Logikken kan ofte være dræbende. Min påstand er 
så, at man ved denne stiliserede måde at betragte ham på 
alligevel kommer ind i ham. Ofte har jeg prøvet igennem helt 
små scener at skabe en forståelse for hans tanker og sinds
stemning, uden at han siger noget. Scener som bevidst ikke er 
dramatiske.
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O.M.: Tænker du for eksempel på scenen, hvor han sidder ved 
skrivebordet i pigens hus og bare iagttager de hverdagsting, 
som ligger på bordet. En lighter, et udklip fra en avis. I scenen 
foregår der ikke andet, end at han næsten som et barn føler på 
tingenes form, tager dem op og kigger på dem som om det var 
første gang, han så dem.

J.L.: Ja, historien med kvinden er hans sidste chance for at få 
fat i livet igen. Sådan kan man i det mindste godt opfatte den, 
hvis man vil sige det banalt. Han mister chancen, forpasser 
den også ved at hun forsvinder. Men han er i hendes hus, og 
hun er der også. Han kommer ind i et tomt værelse og sætter 
sig ved hendes bord. Næsten som en voyeur rører han ved 
hendes ting. Han prøver at forstå et andet liv ved at se tingene 
som et udtryk. Scenen er et måske subtilt forsøg på at få fat i 
livet. En voyeurs forsøg på at få fat i livet.

O.M.: Tingene bliver så symbol på hende, og hun bliver trods 
sit fravær i scenen symbol på livet?

J.L.: Ja, det kan man sige. Tingene er tilfældigt sammen
bragt, men Hanne og jeg har placeret dem helt præcist på 
bordet.

O.M.: Ja, der ligger f.eks. en bog med titlen »Du rire aux 
larmes« Fra latter til tårer...

J.L.: Ja, det er en bog skrevet af en af de mest kontroversielle 
skikkelser på Haiti, Ernest Bennett, som er svigerfar til præ
sidenten Baby Doc. Han betragter sig selv som en haitiansk 
Pascal. Han udtaler sig ofte filosofisk om tingene i landet. 
Ofte rosenrødt om præsidenten. Men han er selv en nøgleskik
kelse. Han er måske den, der styrer det hele.

O.M.: Men du er faldet for titlen?

J.L.: Ja, det er jo en herlig titel. Men jeg er helt klar over, at det 
er så subtil en hilsen, at ingen bemærker den, men jeg kan 
godt lide, at der knytter sig en anekdote til nogle af vores 
rekvisitter. Jeg kan godt lide at tingene er belagt med en 
mystisk betydning.

O.M.: Men der er andre af den slags små indirekte oplysninger 
i filmen, som er langt klarere, og som spiller en vigtig rolle i 
forståelse af Henning Jensen-fi guren. Hvis man opfatter ham 
som et menneske, der søger et eller andet sted hen for at gå til 
grunde i en farverig kulisse. Det er én mulighed. En anden er, 
at han reelt søger en stor journalistisk historie, men jeg er 
mest tilbøjelig til at mene, at han søger at brænde op i sanse
lighed for at indfange livet.

J.L.: Det er godt udtrykt...

O.M.: Men når vi taler om de små situationer i filmen, små 
situationer, som er vigtige, så viser du ham liggende i sengen 
på et vist tidspunkt. Han ligger og hører radio. Det han lytter 
til er BBC, og det bliver ikke oversat til dansk. Men det der 
fortælles er, at der er krig på Falklandsøerne, og dér ligger 
han i en seng på Haiti! Klarere kan hans problematik som 
journalist, der på det forkerte tidspunkt befinder sig på det 
forkerte sted, vel næppe udtrykkes?

J.L.: Hans profession burde tilsige ham at være på Falklands
øerne. Hans avis vil nemlig gerne have ham derned, men han
har en undskyldning om, at han må skrive en historie fra 
Haiti. Men det er klart en kommentar til hans slip ud. Men 
også det er et eksempel på tilfældighedernes foræring. Det er

ikke lavet senere. Det var, mens vi var på Haiti, at krisen på 
Falklandsøerne var på sit højeste. BBC-optagelsen er lavet på 
stedet. Virkeligheden kommenterer på den måde fiktionen, 
ikke?

O.M.: Men hvorfor gøre de ting så fantastisk understatede? 
Tror du ikke, det ville have lettet forståelsen for mange ting i 
filmen, hvis du havde trukket den slags oplysninger kraftige
re op? Du får i det mindste nok på tæven for den holdning.

En virkelighed som ikke 
er totalt aflæselig
J.L.: For mig har det at lave film altid været beslægtet med 
mit oprindelige udtryksmiddel, lyrikken. Jeg tilstræber ikke 
en bevidst dunkelhed. Det må jeg sige. Slet ikke. Men det har 
noget at gøre med at formulere sig instinktivt og fremstille en 
virkelighed som ikke er totalt aflæselig -  heller ikke for en 
selv.

Det er afgørende for kvaliteten i mine digte, at jeg ikke ved 
præcis, hvad jeg vil skrive, men det er afgørende, at det river 
stumper af beskrivelser med sig. Publikum påvirkes af følel
ser og sanselighed i nok så høj grad, som af den logiske gen- 
nemlyselighed af hver eneste ting. Sådan oplever jeg selv 
film. Tingene skal ikke forklares helt, men de må aldrig være 
snyd. Det er tilfredsstillende, at det er flere lag af aflæselig
hed i et billede. Det er befordrende for ens fantasi, at noget i 
billedet er til stede som en stemning, som noget mystisk.

O.M.: Men når alt det er sagt, som jo er meget teoretiske 
overvejelser, ville det så ikke af hensyn til beskrivelsen af 
journalisten og for at folk, som ikke selv er udenrigskorre
spondenter, kan have en chance for at følge med, ville det så 
ikke være rimeligt at fortælle om mandens baggrund, at han 
f.eks. havde et dårligt liv hjemme. Hvordan vil du have, at den 
almindelige biografgænger skal identificere sig med ham?

J.L.: Jeg gider ikke være så generøs overfor publikum. Det må 
man sgu selv lægge til eller digte ind. Det ville være en 
kedsommelig og konventionel opgave for mig at redegøre for, 
hvordan han har det derhjemme.

O.M.: Men samtidig vil du gerne have, at han skal have vores 
sympati...

J.L.: Jamen den må man få udfra filmens rammer, når man 
opdager ham på stedet, og i den præsens historien fortælles i. 
Jeg synes det ville være for omstændeligt at redegøre for hans 
baggrund. Men filmen består af mange lag, der er konspirato
riske intriger, som kun antydes, og for den, der er vant til den 
godt fortalte kriminalhistorie, som jeg også selv kan lide, vil 
der måske savnes klarhed. Hvem er skurken osv. men det er 
altså et valg. Og de konspiratoriske elementer er en slags 
kuliser af mystik. Fragmentet af noget truende.

O.M.: Det kan jeg måske forstå, men jeg har svært ved at 
placere den kvindelige hovedrolleskuespiller i rent praktiske 
sammenhænge. Hun bliver på et vist tidspunkt en mystifika
tion for mig -  ved at hun forsvinder. Først erklærer hun ham 
sin grænseløse kærlighed, hvorefter hun forsvinder uden no
gen grund? Vi får aldrig at vide hvorfor?

J.L.: Det skal ikke lyde som en undskyldning for et uforklaret 
forsvindingsnummer. Men fortælleren, som vi ikke har snak-

139



ket om endnu, han manipulerer med historien og lader hende 
forsvinde, og sådan er der så meget på Haiti. Det er et sted i 
den moderne mytologi omkring eksotiske steder, hvor folk 
forsvinder pludseligt.

O.M.: Men hun dukker op igen?

J.L.: Han eftersøger hende, og ingen vil give ham et svar. Det 
er altsammen så evasive, så undvigende. Også det er meget 
karakteristisk for Haiti.

O.M.: Jamen, det kan vi jo ikke vide.

J.L.: Nå ja, men det er igen det med, hvormeget skal jeg 
forklare? Jeg kan godt se, at det kan virke abrupt, at hun 
forsvinder. Men det er nødvendigt for historien, at hun for
svinder. Og fortælleren i filmen, som har det samme problem 
med hovedpersonen, han er både udenfor og indenfor. Dels 
kigger han på tingene klinisk, analytisk, og dels går han ind i 
tingene for at forandre dem og blive en del af dem. Han vil 
have hende ud af historien. Og bagefter, da han har sendt 
hende ud, beklager han sig over, at han har gjort det, og vil 
have hende ind igen. Og så kommer hun ind igen, men for et 
meget kort glimt, må man sige.

O.M.: Du talte før om tableauopfattelsen i billeder og situatio
ner. Når det kommer til menneskene i filmen, falder ordet 
marionetter mig ind. De er alle marionetagtige undtagen 
én...

J.L.: Det er rigtigt. De er i egentlig forstand bipersoner.

O.M.: Lidt som på et dukketeater, hvor de skubbes ind på 
scenen og hurtigt trækkes ud igen.

J.L.: Kvinden er den eneste, der kunne have en påvirknings
kraft overfor journalisten. Hun fascinerer ham og kan mulig
vis redde ham. Hun har ansatsen til at blive en flerdimensio
nal figur, men heller ikke hun når at blive det, inden hun 
forsvinder. Hun forbliver en fascination. Måske en drøm. Men 
samtidig bliver hun, idet hun erklærer ham sin kærlighed, 
mere end det; hun bliver selve virkeligheden, noget han kan 
tage fat i. Under hans mærkelige og tilfældige søgen efter 
hende, er der en scene, hvor han nøjagtigt forsøger at genkal
de sig hende stemme, hvad hun præcist sagde til ham. Og den 
scene mener jeg, og det er måske en flot påstand, rummer hele 
filmens indhold. Og netop det har været min intention, at 
hver eneste scene i filmen skulle udsige selve filmens kerne, 
som er en mands kamp for at få hold på virkeligheden. En i 
grunden klassisk historie.

Det ene øjeblik er det i forhold til hans profession, avisen. I 
det andet øjeblik er det helt nede på det lokale plan. Han er 
pludselig inde hos en fotograf og vil fotograferes. Efter min 
mening er det en lille film i sig selv, scenen hos fotografen. En 
dybt smertelig scene. Jeg ved ikke hvordan han er kommet 
derind. Men jeg har det selv på samme måde. For nylig var jeg 
i Kina og gik ind og blev fotograferet af en lokal fotograf. Jeg 
synes, det er spændende at få den slags dokumenter. Men han 
går ind for at få lavet et billede, måske for at se, om han
virkelig lever. Han vil have et billede af sin sjæl. Findes han?
Og man ser, hvor opløst han er allerede i den scene.

O.M.: Der er også den meget fine kontrast mellem den muntre 
haitianske fotograf, som spørger ham, om det skal være smi
lende eller »serious«. Og så svarer han »serious.«

For at vende kort tilbage til kvinden. Så kan jeg stadig ikke

fatte, at du lader hende forsvinde. Hvis det var mig, der havde 
lavet filmen, ville jeg ikke have ladet hende forsvinde, men 
han skulle have ødelagt forholdet, sådan som han ødelægger 
alt omkring sig.

J.L.: Ja, men jeg kan ikke rigtig kommentere dit forslag til at 
lave historien anderledes.

O.M.: Jeg vil gerne have noget at vide om fortælleren og hans 
funktion i filmen?

Fortælleren som en 
flerdimensional skikkelse
J.L.: Fortællerens rolle i filmen er ikke en almindelig fortæl
lers. Måske er han hovedpersonens alter ego. Jeg vil gerne 
have ham forstået som en flerdimensional skikkelse. Han vil 
prøve at forstå sit liv ved at fortælle en historie om sit liv. 
Sådan er min tanke med ham. I starten lyder det som en 
konventionel fortæller, dog er det mærkelige ved ham, at han 
foreslår flere begyndelser på historien. Han siger: Det kunne 
begynde på Haiti, og pludselig siger han, jamen det kunne 
også begynde i El Salvador. Meget tidligt fremgår det, at han 
kan manipulere med historien. Han har magt over den, indtil 
man måske kan sige, at den på et senere tidspunkt tager 
magten fra ham. Det mener jeg er et andet lag af min films 
historie. Jeg er klar over, at det kan virke irriterende, at en 
stemme udefra kan gribe ind i det, man ser -  i den umiddelba
re oplevelse.

O.M.: Det må da også være i modstrid med din angst for at 
yderliggøre for meget...

J.L.: Ja, ja, men fortælleren er en dramatisk udvikling i sig 
selv. Han går langsomt mere og mere ind i fortællingen. Han 
er en fræk person. Han blander sig i tingene. Vil ændre dem.

O.M.: Men hvorfor bliver han på et vist tidspunkt ét med 
udenrigskorrespondenten?

J.L.: Fordi han glemmer distancen. Den anden er hans alter 
ego.

O.M.: Så er det altså en film om skizofreni?

J.L.: Præcis,ja det er det. Til sidst siger han: Vil jeg overhove
det have en forklaring? Det har været en fremlægning, en 
slags undersøgelse af hans eget liv. Det forstår man, håber jeg.

O.M.: Og inspirationen til det hele er »Interferens « af Johs. V. 
Jensen... »Jeg nærer en sønderdelende proces i min hjerne. 
Min bevidsthed arbejder skærende«... og så siger han: »Jeg 
ødelægger af drift«. Men gør han egentlig det? Jeg oplever 
ham som et menneske, hvis identitet er ved at forsvinde, og 
som sætter spørgsmålstegn ved sin virkelighedsopfattelse. 
Det er en krise, men er det at ødelægge af drift?

J.L.: Han ødelægger sin forankring i sin profession. Han de
struerer bevidst sine fremtidsmuligheder.

O.M.: Man kan nok ikke kalde det en normal krise. Det er den 
en tand for voldsom til, men i sin grundsubstans ligner den vel 
noget, de fleste af os har været igennem eller tæt på, og jeg går 
ud fra, at når du laver denne film, og lige præcis den mand, så
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er det, fordi du kender ham indefra og altså selv har oplevet 
noget lignende?

J.L.: Det er et eksistentielt problem, som jeg med lethed kan 
identificere mig med.

O.M.: Men Alex Hansen går et skridt videre, og hvis han ikke 
bliver en zombie, bliver han muligvis indlagt på statshospita
let i Port-au-Prince...

J.L.: Det må man sgu ikke håbe... Men det er en god historie, 
den med at han bliver zombie. Den må vi følge op!

O.M.: Det man kan spekulere over er, hvor alvorligt det, der 
sker med ham, er? Han gennemlever en krise, som også har 
det positive i sig, at han betvivler de givne ting, og altså også 
det journalistiske kliché-billede, den slags korrespondenter 
ofte sender hjem.

J.L.: Det må sgu ikke være en sygejournal. Man skal have 
sympati med hans kvaler. Hans problem med at beskrive 
virkeligheden. Han er ikke bare en svag mand. På grund af sit 
intellekt og sin følsomhed har han et problem. Man skal for 
eksempel gerne kunne føle med ham, når han oplever intervi
ewet med ministeren som en farce, som noget uvirkeligt. 
Selvfølgelig bliver det accentueret af hans mentale krise, men 
man kan også se det som et sundhedstegn. Og hvis jeg skal 
sige noget om filmens slutning, så er det, at den er åben. I 
social forstand har han ødelagt sit liv, men samtidig er det 
også en genfødsel, og det antydes, at der kan ske, hvad som

helst. Han går ud i Haitis gader efter at have sendt sin sidste 
desperate og kontrollerede telex, som er et meget nøjagtigt 
signalement af hans sindstilstand med Johs. V. Jensens ord. 
Det er ikke en sindssyg mands meningsløse handling, men en 
uhyggelig præcis beskrivelse af hans mentale tilstand. Bagef
ter går han ud i gaderne, dansende, hører musikken, og jeg 
ved ikke, hvor han skal hen. Det må folk selv bestemme.

O.M.: Hvor konsekvent har du været i din søgen efter »sande« 
kulisser. Der er f.eks. scenen på bordellet. Er det et rigtigt 
bordel, og er luderne rigtige?

J.L.: Jeg vil gerne beskrive den arbejdsdag. Vi havde lavet en 
lang liste over locations til filmen, og den havde vi forelagt 
turistkontoret, og jeg vidste godt, at de er meget følsomme 
med, hvad de vil vise frem af landet. Men det er et spørgsmål 
om diplomati, men listen omfattede derfor både seværdige, 
turistagtige ting, men også mere obscure steder og miljøer. 
Det var en lang liste, som vi så kunne handle om. Det vigtigste 
var, at de forstod filmens idé, at Haiti skulle være en kulisse 
for en journalists nedtur. Men bordellet var en af de ting, de 
nødigst ville have, vi filmede, men de gik alligevel med til det 
under vores »handel med locations«. De ville så også vælge 
bordellet for mig, men jeg vidste, hvilket bordel jeg ville have. 
Copacabana, et af de mere obscure men samtidig charmeren
de på øen. Det ligger ned til havet, midt i kaos kan man sige. 
De ville gerne have vist os nogle pænere steder, men jeg ville 
have det sted på grund af atmosfæren. En betingelse vi måtte 
opfylde var, at luderne skulle tale spansk. Det måtte ikke 
hedde sig, at de var haitianere. Der fandtes ikke ludere fra

Scene fra »Udenrigskorrespondenten« med Henning Jensen
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Haiti, sagde de. De kom allesammen fra Den dominikanske 
Republik. Det er iøvrigt ikke helt ved siden af, men at der ikke 
findes haitianske ludere, det er løgn. Men det var en aftale, 
jeg synes, det var fint at skrive under på. Altså regeringen var 
indforstået, og det var bordellets indehaver også, men så be
gyndte vanskelighederen. Den pige vi havde udset til at spille 
rollen som den luder, Henning Jensen først spiser med på 
verandaen, og senere går i seng med, meldte pludselig fra. 
Hun turde ikke. Hun var nervøs for, at filmen skulle blive vist 
hjemme i Den dominikanske Republik. Vi havde afsat en dag 
til de optagelser. Varmen gjorde ikke tingene bedre. Det var 
temmelig deprimerende. Vi kunne ikke finde den pige. Men 
så fandt Vibeke Windeløv en pige, som godt turde være med. 
Hun var meget sød. Jeg var oppe og kigge på hende. Hun var 
lige vågnet der ved middagstid efter en hård arbejdsnat. Igen 
passede virkeligheden ind i vores fiktion, selvom vi havde 
overvejet at hente en professionel skuespiller til rollen, som er 
ret svær. Men hun klarede det godt, mener jeg.

O.M.: Var det svært at sætte Henning og Hanne iscene i 
samarbejde med haitianske amatører?

J.L.: Samspillet med amatører er svært. Især Henning har jeg
udsat for vanskelige opgaver, som at forholde sig til de eks
tremt udadvendte og expressive haitianske personer — både
intellektuelle som journalisten, og kunsthandleren Aubelin 
Jolicoeur, som er egocentrisk og veltalende. Han elskede at 
være med i filmen, og naturligvis sætter han en dansk skue
spiller overfor et samspilsproblem. Derimod er en mand som

Frangois Latour professionel. Det er meget lettere. De forstår 
hinanden både med hensyn til gestik og spillestil og lydhør
hed overfor dialogen.
O.M.: For mig at se er »Udenrigskorrespondenten« den mest 
indadvendte og alvorlige film, du har lavet indtil nu, og det 
skyldes måske den anbringelse af kameraet nede i en person 
og ovenikøbet en dybt spaltet måske skizofren person. Filmen 
må, for at den skal have mening, opleves gennem journali
stens sind. Det er det, jeg mener med, at kameraet er placeret 
inde i en person. I dine tidligere film har du faktisk gjort det 
modsatte. Filmet givne situationer, cykelløb, balletter. Kame
raet har haft en mere »objektiv« registrerende placering. Du 
er kommet udefra til givne situationer.

J.L.: Jeg har været inde på, at det eksistentielle problem 
hovedpersonen har, og som er filmens historie, virkelighedens 
forsvindingspunkt, kan jeg i høj grad opleve selv. Jeg er jo selv 
en virkelighedsbeskriver og har haft de oplevelser. Jeg er selv 
journalist og kender problematikken indefra. Derfor har jeg 
haft lyst til at fortælle om denne her mand. Det strømførende i 
filmen bliver jo, at den der laver den, tilfører den noget af sig 
selv. At man låner sin fiktive hovedperson nogle personlige 
oplevelser, og at man selv kender denne sanselige forbræn
dingsproces . ..

O.M.: Og det er altså alt andet end tilfældigt. Du som ynder 
tilfældighedernes udfordring og spilleregler har naturligivs 
ikke tilfældigt valgt at lave en film om netop den mand, dén 
journalist...
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J.L.: Nej, det er klart. Men nu er det jo en kompleks film. 
Fortælleren er jo også en metafor for, at jeg prøver at få fat på 
livet ved at beskrive det, og selve beskrivelsen bliver så liden
skabelig, at den næsten forbrænder virkeligheden, ikke? Kan 
man sige det på den måde? Men det er jo samtidig en disciplin. 
Det er jo ikke noget, jeg vil romantisere eller gøre til et 
patetisk statement. Langtfra. Men du beder mig udtrykke 
mig om det. Det er jo et spørgsmål om disciplin om at kontrol
lere dette dybt betændte forhold til, hvordan virkeligheden 
hænger sammen.

O.M.: Jeg tror, at du denne gang -  måske ubevidst -  har 
forholdt dig langt mere etisk til dit emne end du tidligere har 
gjort det. Før var du, forenklet sagt, æstetiker par exellence og 
distant til stoffet. Denne gang er det dig selv, du taler om og i 
en etisk konflikt. Formsproget er det samme, det har du ikke 
forandret. Men der er sket et skred. Du lægger tyngdepunktet

et andet sted...

J.L.: Det tror jeg, du har ret i. Men det må jeg betragte som et 
udsagn fra dig. Det er jeg ikke ked af. Men jeg vil samtidig 
sige, at min egen holdning til stoffet er ikke moralsk. Det er et 
moralsk dilemma, der er tale om, men jeg har ingen konklu
sion på det eller en moralsk forklaring på det. Jeg er klar over, 
at det, der er energien i det, er den etiske konflikt. Men det 
forbliver nok en konflikt, og det kan kun gennemleves ved at 
bruge sanserne voldsomt. Mit forhold til stoffet er via sanser
ne, mindre via ratio eller logiske forklaringer. Det er et stof, 
jeg prøver at forløse via mine sanser, med djævlens eget appa
rat.

O.M.: Og så er vi tilbage hos lyrikeren igen?

J.L.: Ja!

NYE PROJEKTER -  1/JØRGEN LETH

KÆRLIGHEDSKATALOGET

En antropolog betragter menneskenes liv, fordi det er 
hans profession. Måske tilmed en passion. Denne an
tropolog interesserer sig specielt for kærligheden. Den 
er hans emne. Han vil finde ud af, hvad kærligheden er. I 

hvilke former den forekommer. På hvilke måder den udtryk
ker sig. Hvad den kan, og hvad den ikke kan. Hvordan den ser 
ud, og hvad der er bag ved dens udseende. Han vil putte 
kærlighed ned i kasser, dividere og multiplicere. Påvise sam
menhænge og mønstre. Han betragter kærligheden som en 
spændende opgave, fordi den er så stor og tilsyneladende 
udflydende, og fordi den fylder så meget i menneskenes liv.

Det er hans plan at begive sig ud i verden og opsøge autenti
ske eksotiske eksempler på kærlighed, indsamle et materiale. 
Hvordan ser kærligheden ud på New Guinea, i Paraguay, i 
Mali, i Napoli?

Derefter vil han tage dette materiale med hjem for at bear
bejde det og arrangere forsøg med det i sit laboratorium. Han 
vender og drejer den indsamlede kærlighed for at finde frem 
til nogle anvendelige sandheder om den. Han bruger profes
sionelle menneskefremstillere i sine forsøg på at gennemgå 
kærlighedens forskellige former. Han sammenligner. Han 
gentager. Han lader livet udfolde sig som et eksperiment. Han 
betragter kærligheden under lup. Han kigger, og han kigger. 
Han fortaber sig i iagttagelse. Han bliver en passioneret voy- 
eur, uadskillelig fra sit objekt.

Denne antropolog kan ikke fastholde sin objektivitet. Han 
tiltrækkes af sit emnes virkelighed. Kærligheden udskiller så 
megen varme, selv under eksperimentelle forhold, at den 
videnskabelige distance smelter. Systematikken og metodik
ken brænder sammen. Videnskabsmanden engagerer sig mod 
sin vilje. Han er et menneske, han kan ikke lade være med at 
blande sig i livet. Han vil ikke have, at det går forbi ham.

Ideen er, at selve filmen er antropologens arbejde, som efter
hånden udvikler sig uventet, måske dramatisk. Han laver 
billeder af kærligheden. Kameraet er hans værktøj. Visuel 
systematisering er hans metode. Billederne skal være et ka
talog over kærligheden. En udtømmende, velorganiseret be

skrivelse.
Kameraets opgave er at registrere. Antropologens: at re

flektere. Men den arbejdsdeling kan ikke opretholdes. Kame
raet bliver ukontrollabet for ham. Det vil ikke, som han vil. 
Det tiltrækkes af objektet, suges ind i kærlighedens magneti
ske felt. Billederne begynder at køre frit. Og han trækkes 
med. Reflektionen glider umærkeligt over i fascination. Han 
smelter sammen med sit redskab. Han giver slip på sit over
blik. Hans førergreb på virkeligheden forvandles til sansende 
berøring, spørgende kærtegn. Pludselig ser han så meget, 
oplever så stærkt, at han ikke kan bearbejde sine oplevelser 
og indtryk i samme takt. Han oplever. Han lever med. Han 
splittes mellem trangen til orden og den ubegribelige lyst til 
at blive eet med sit stof. Han ser, hvad det er at elske, og han 
mærker en storm inden i sig. Han vil selv elske, selv elskes.

Jeg forestiller mig flere slags billeder, samlet i en stram 
collage. Først de dokumentariske optagelser fra mere 
eller mindre eksotiske lokaliteter, hvor man fandt nogle 
eksempler på kærligheden. Med »dokumentariske« mener 

jeg ikke reportageagtige scener, men arrangerede billeder af 
situationer, som er fundet ved research.

Dernæst i iscenesatte optagelser med skuespillere, som 
fremstiller den indsamlede mængde kærlighed i forenklet, 
repræsentativ udgave. Jeg ser for mig en stiliserende anven
delse af overtoninger, der skal vise den elskede persons ud
skiftelige fødder, hænder, ansigt, etc., en glidende visuel 
magi, som dyrker detaljer, på sporet af kærlighedens hemme
lige sprog.

Jeg ser for mig mærkelige tableauer i hårdt projektørlys om 
natten, i skov, på mark, på gade, med uformelige fremmede 
objekter som baggrund.

Jeg ser intime situationer, som forstyrres af mystiske kræf
ter udenfor billedet. Lyde, bevægelse, lys som trænger sig på.

Jeg ser en hånd, som skriver hen over virkeligheden. Den 
prøver at skrive kærligheden ind i et system. Men hånden kan
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pludselig mærke sin egen sanselighed. Den længes efter at 
berøre og kærtegne. Hånden separerer sig fra tankens diktat.

Jeg hører en stemme, som udtaler ord og formulerer menin
ger. En stemme, som prøver at skabe orden i kaos. Men stem
men kan pludselig mærke sin egen besværgende tone. Den 
fornemmer sig selv som lyd, og glemmer sin pligt.

Kærligheden er den mest dramatiske begivenhed i 
vort liv. Denne film vil forsøge at kortlægge kærlig
hedens veje, undersøge kærlighedens væsen, fasthol
de dens flygtige sekunder, indfange de mest intime øjeblikke, 

tage kærlighedens sprog-enheder -  kærtegn, blikke, ord osv. 
-  ud af deres normale sammenhænge og forstørre dem op til 
tydelige formater.

Kærligheden er den vigtigste følelse i vort liv, den fører 
menneskene videre, den er livets drivkraft. Alle religioner 
helligholder kærligheden, alle vigtige historier handler om 
kærlighed.

Det er selvfølgelig en absurd kraftanstrengelse og fuldkom
men vanvittigt at kaste sig over dette uoverskuelige emne

med det formål at gøre det overskueligt. Men det er netop det, 
filmen handler om, og det er dens ambition, at formens stram
hed: den stivsindende trang til orden og overblik, bliver dra
matisk strømførende, fordi det indhold, som den forsøger at 
underlægge sig, er så glohedt, så kraftfuldt, at formen må 
briste under indholdets pres.

Det er naturligvis i første plan en historie om en voyeurs 
forsøg på at få fat på livet. At lede efter kærlighedens kerne, 
og samtidig elske.

Voyeuren betragter muligheden for at elske og glemme sig 
selv i kærligheden. Han ved, at vemodet ved at erkende kær
lighedens relativitet kan overskygge den elskedes nærhed, 
men han ved også, at den rene følelses dimension er en til
stand, som frigør mennesket fra al selvbetragtning, og at den 
tilstand er lykken. Han ved i det hele taget alt for meget. Bl.a. 
også at man ikke kan gribe kærligheden, bare fordi man ved 
noget om den.

Dette projekt har lagret sig gennem flere år. Jeg har en 
mængde arbejdsnotater til filmen, men -  som det vel fremgår 
-  er det et projekt, som forudsætter research, og som skal 
udvikles i flere adskilte faser.

NYE PROJEKTER -  2/JØRGEN LETH

LIVET I DANMARK 1982
V i betragter livet, som det udfolder sig i det eksotiske 

område Danmark. Hvordan lever danskerne? Hvor
dan ser det danske liv ud? Denne rapport er en fik
tion. Den er en undersøgelse, foretaget af en fiktiv antropolog. 

Han er professionelt nysgerrig, og han ved ikke meget på 
forhånd. Men han har opstillet nogle kategorier, og dem prø
ver han at fa bekræftet og eksemplificeret ved sin research. 
Han foretager sit arbejde indenfor en given periode, 31 dage i 
året 1982. Indenfor denne tidsramme indsamler han sit mate
riale, sine eksempler. Han iagttager, han sammenligner, han 
ordner.

»Livet i Danmark 1982« vil adskille sig meget væsentligt 
fra kortfilmen med titlen »Livet i Danmark« fra 1970. Først 
og fremmest ved at situationerne fremstilles af skuespillere i 
studie. I en slags laboratorieagtigt miljø. Det indsamlede 
materiale ude fra det autentiske liv udsættes for behandling, 
præparering. Livet er et eksperiment som betragtes under 
lup. En musik, indspillet på forhånd, skal bruges som stimu
lans under optagelserne og være med til at gøre den enkelte 
scene til en rituel (magisk) handling. Fragmenter af livet 
anbringes i en filmmaskine, som er kodet med forskellige 
mekanismer eller spilleregler. Overraskende afbrydelser og 
ønsker. Hensigten er hele tiden at finde tegn, signaler som 
giver sammenhæng. Kameraets indkodede bevægelsesmøn
ster kan opleves som en kølig terror mod forsøgspersonerne. 
Men fællesnævneren er den hæmningsløse sensualisme som 
er nysgerrighedens brændstof.

Jeg forestiller mig en både morsom og bevægende film, fuld 
af følelse, absurditet, mærkværdighed. Undersøgelsens ma
niske karakter kan opleves som en passion, en sanselig fordy
belse i særligt udtryksfulde deltaljer. Jeg ser for mig en slags 
poetisk rapport om livet. Dramatiske scener fremstillet på 
basis af ting der faktisk finder sted og nu gengives i poleret,

sammentrængt form. Der skabes system i virkelighedens 
kaos. Hvordan levede de i Danmark 1982? Det kan man få 
besked om i denne rapport, som bør kunne indkapsles, opbe
vares og tages frem om 1000 år: det er fiktionen. Undren, 
nysgerrighed, ideosynkrasi: det er holdningen (attituden).

Ideen forudsætter, at forfatteren skriver sit manuskript på 
31 dage, hvor han er isoleret under rimelige forhold. Han skal 
dog have adgang til at kommunikere med en researchmedar
bejder og til et rigeligt kildemateriale: aviser, fjernsyn, uge
blade.

Det er netop afgørende for ideen, at den skal realiseres 
på stramme spilleregler. Det vil være strømførende 
for inspirationen. Til dem der måtte indvende, at 
dette her jo ligner »Livet i Danmark«, »Det perfekte menne

ske« eller »Det gode og det onde«, kan jeg kun henvise til min 
egen arbejdsmoral: Jeg gentager ikke mig selv. Jeg stiller mig 
opgaver i et terræn, som stadig udfordrer mig. Jeg ved bedst 
selv, hvor megen energi der ligger i min skæve indfaldsvinkel 
til den virkelige verden. Jeg ville afstå, hvis jeg ikke følte, at 
den rækker vidt og fører til meget forskellige resultater. Jeg 
insisterer på min måde at fortælle om Verden på: »æstetiske 
idiosynkrasi« er eksistentielt determineret. Min voyeurisme 
falder ind under Kierkegaards æstetiker-kategori. Jeg vil 
stadig ud, hvor der dybt til bunden. Jeg betaler gerne enhver 
pris for at følge mine fascinationer hvorsomhelst hen. Derved 
overskrider jeg grænsen til den etiske dimension.

Og med hensyn til publikum ser mit ærinde således ud: »jeg 
vil give dig nogle øjeblikke, som du kan se på -  jeg ønsker ikke 
at kede dig, jeg ønsker at behage dig og gøre dig urolig. Jeg vil 
helst ikke vise dig noget, som du er vant til at se«. (Citat fra 
min bog »Filmmaskinen«, 1979).
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Selv med opbydelsen af al sin trang til at kategorisere 
har man vanskeligt ved at finde klare fællestræk, 
dominerende tendenser eller iøjnefaldende omrids af 
nye udviklingslinier i det seneste års ungarske filmproduk

tion. Både genremæssigt, tematisk og stilistisk er indtrykket 
alt andet end homogent, men nogen frodig mangfoldighed 
kan man i denne omgang næppe heller tale om. Ungarsk film 
synes at befinde sig i en lidt usikker overgangsfase, hvor visse 
temaer forekommer udspillede, og hvor diverse nye mulighe
der tøvende afprøves, endnu uden nogen form for »ny bølge« 
eller noget normsættende hovedværk som resultat.

Den ungarske filmproduktion har man mulighed for at 
danne sig et indtryk af på en årlig national filmfestival, i 1982 
arrangeret i den sydlige provinsby Pecs og i år atter i hoved
staden Budapest, der under alle omstændigheder er et besøg 
værd. Men det kniber naturligvis med tid til turistattraktio
nerne, når man på nogle få komprimerede dage skal søge at få 
set omkring 20 film, og så kan en vis modløshed melde sig, når 
filmene som i år sjældent hævede sig fra det rimeligt interes
sante til det stimulerende, overrumplende eller medrivende.

Ingen grund til 
mindreværdskomplekser
På den anden side gjorde samme fænomen sig internationalt 
gældende på dette års festival i Cannes, så ungarerne behøver 
ikke at få mindreværdskomplekser af den grund. Under alle 
omstændigheder er deres film generelt i det mindste prægede 
af teknisk-stilistisk omhu og kunnen samt en vilje til at søge 
nye veje. Udbuddet i år kunne næppe gøre nogen ekstatisk, 
men det var heller ikke statisk, endsige præget af indholds
fattig eskapisme. Som det traditionelt er tilfældet i ungarsk 
film, betragter instruktørerne ikke deres tilskuere som tung
nemme, men tør være krævende og undertiden kryptiske -  
hvad der er både godt og skidt, for umiddelbart hinsides det 
kryptiske lurer unægteligt det krukkede.

Der er fem filmstudier i Ungarn, hver med finansiel uaf
hængighed, og de producerer tilsammen 20-25 film om året, 
heri medregnet adskillige lange dokumentarfilm. Også i Un
garn har filmbranchen økonomiske problemer, og trods infla
tionen er det samlede budget til filmproduktion ikke vokset i 
de seneste to-tre år. Til gengæld går flere og flere ungarere i 
biografen -  en statssubventioneret biografbillet koster min
dre end tre danske kroner -  og det hjælper noget på økonomi
en, omend ikke nødvendigvis på filmenes kvalitet, at der 
efterhånden indspilles en del coproduktioner, fortrinsvis med 
Vesttyskland og USA.

Ligesom danske film kan de fleste ungarske film ikke spille 
deres udgifter ind alene på hjemmemarkedet, og de tegner sig 
kun for 10 pct. af biografernes samlede billetindtægter. Der 
vises i Ungarn omkring 200 udenlandske film årligt, heraf 
125 film fra den vestlige verden (især USA, Frankrig og Ita
lien) og 30 fra Sovjetunionen. Eksempelvis blev John Guiller- 
mins amerikanske »Det tårnhøje helvede« set af to millioner 
ungarere, mens de allermest succesfulde ungarske film ses af 
én til halvanden million. Men man importerer dog ikke vest
lige film, som »fornærmer Ungarn og dets venner«.

Der findes naturligvis filmcensur i Ungarn, men efter film
skabernes opfattelse er den i dag ganske liberal. Nok må de 
ikke lave film, der »fornærmer« staten, men de kan godt 
skildre modsætninger og problemer i det ungarske samfund, 
og de betegner deres situation som »en relativ frihed«. Der 
kan stadig opstå diskussioner og undertiden konflikter mel
lem de kreative og den censurerende, men nu får disse mod

sætninger lov at udspille sig offentligt, ikke længere hemme
ligt.

Hemmeligt foregik det i høj grad under 1950’emes stalin
istiske æra, som en række ungarske instruktører (Pål Gåbor, 
Ferenc Kosa, Zoltån Fåbri, Peter Bacso, Kåroly Makk) i de 
senere år har gjort så skarpt og advarende op med i deres film. 
Denne selvransagende og ideologisk kritiske bølge af film -  
kulminerende med Kåroly Makks »En anden synsvinkel« 
(»Egymåsra nézve«), som blev omtalt i Cannes-rapporten i 
Kosmorama 159-160 -  synes nu ophørt, og i de film, der blev 
præsenteret i Budapest i år, var den ideologiske indfaldsvin
kel ikke synderligt fremherskende. Men der var dog anslag i 
enkelte film.

Imre Németh som minearbejderen, der møder bureaukratiet i Låszlo 
Vitézys samfundskritiske »Rød jord«

Miklos Szurdis »Prøve ved midnat« ( »Hatåsvadåszok«) for
tæller således om en iscenesætter, der holder prøver på et 
skuespil, som aldrig vil få premiere -  det er blevet forbudt af 
censuren, men man vil skåne den døende dramatiker for at få 
sandheden at vide. Det er en ganske dynamisk og velspillet 
film med et mylder af personer og begivenheder, men dens 
sigte og omfanget af dets mulige ideologiske undertoner frem
træder ikke særlig klart.

Det er heller ikke helt nemt at følge Låzlo Vitézys »Rød 
jord« (»voos fold«) i alle dens spegede detaljer, men holdnin
gen er dog klar nok. En minearbejder i en provinsby finder en 
beauxit-forekomst i sin jord, men løber ind i bureaukratisk 
infleksibilitet og manglende samarbejde mellem statsinstitu
tionerne, da det lukrative fund skal udnyttes. Og da det omsi-
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der sker, betyder det hans landsbys undergang. Denne social
realistiske film rummer således en tydelig kritik af ineffekti
vitet og hensynsløshed hos dele af statsapparatet.

Pål Såndors »Daniel tager toget« (»Szerencsés Daniel«) er 
bemærkelsesværdig derved, at den foregår i 1956 og ser med 
sympati på de »kontrarevolutionære«, der flygtede til Vesten 
efter den mislykkede opstand. Man følger den jødiske teen
ager Daniel og hans ven, som har deltaget aktivt i opstanden, 
på deres togrejse mod vest og anspændte ventetid på et hotel 
nær grænsen. Filmen skildrer de flygtendes angst for at blive 
opdaget og deres længsel efter frihed, men Dåniel vælger 
alligevel at vende tilbage til Budapest, mens vennen i despe
ration begår selvmord. I karakteristisk Pål Såndor-stil er 
filmen visuelt udsøgt og fyldt med forsiret atmosfære, men 
narrativt spinkel, slæbende samt temmelig prætentiøs. Også 
her er det ideologiske indhold dunkelt formuleret, i hvert 
tilfælde set med ikke-ungarske øjne.

Lige så ideologisk uafklaret virker Ferenc Kosas »Guemi- 
ca« om en ung kvindes fascination af en filosofisk billedhug
ger, som på en bjergside er i færd med at lave et kæmperelief 
om angsten for krig. Det inspirerer hende til at rejse til Ma
drid for at se Picassos »Guernica«, og turen går over Frank
furt, hvor hun via en veninde stifter bekendtskab med byens 
betændte sex- og porno verden. I disse sceners imposant bøl
gende bare barme er der guf for husarerne, og filmen synes at 
ville kontrastere det ærbare ungarske samfund med det deka
dente vesten, hvor mennesker reduceres til varer og opnår en 
tvivlsom økonomisk frihed ved at sælge sig selv — omend det 
er en dekadence, som filmen er klart fascineret af. Desværre 
bevæger »Guernica« sig fra et spændende udgangspunkt til 
en helt utilfredsstillende slutning, og dybsindigheden i dens 
funderinger over krig og fred forekommer temmelig postule
ret.

»Guernica« repræsenterer en af ungarsk films generelle 
svagheder, nemlig manuskripternes tendens til at fortabe sig 
i detaljer og spekulationer i stedet for at føre en historie klart 
og stringent igennem. Ungarerne er selv opmærksomme på 
problemet, og en film som Ferenc Andrås’ »Gribben« (»Dogke- 
selyii«) er et forsøg på at fortælle en episk medrivende og 
dynamisk spændingshistorie. Den meget benyttede Gyorgy 
Cserhalmi spiller en taxichauffør, der bestjæles af en kvinde
lig passager, hvorpå han søger retfærdighed og hævn ved at 
kidnappe hendes datter. Det er en realistisk og rimeligt velfor
talt film med elementær dramatik (slagsmål, biljagter), men 
det kan ikke nægtes, at amerikanerne stadig gør den slags en 
hel del bedre -  selv om filmen på mere ungarsk end ameri
kansk facon slutter med, at hovedpersonen får sin hævn og 
derpå begår selvmord.

Lammende lygegyldigheder blandt 
internationale coproduktioner
Hvad internationale coproduktioner kan føre til af lammende 
ligegyldigheder, demonstrerer Sandor Simos »Viadukt«, som 
er en engelsksproget ungarsk-vesttysk produktion med ame
rikaneren Michael Sarrazin i hovedrollen som den autentiske 
Sylvester Matuska, der i 1931-1932 rejste rundt i Europa og 
begik togsabotage som »Guds udvalgte redskab«. Han var nok 
snarere redskab for skumle fascistiske kræfter, men hverken 
dette eller Matuskas mærkværdige psyke klarlægges ordent
ligt i filmen. Den byder på en enkelt flot togkatastrofe, da
Orient-ekspressen dratter ned fra en bro, men en lige så stor 
katastrofe er Sarrazins spil, og »Viadukt« er i det hele taget 
stiv, livløs og ufrivillig komisk. Uha.

En anderledes hæderlig film er Zsolt Kézdi-Kovåcs »Recidi
visterne« (»Visszaesok«), der var i den officielle konkurrence 
på forårets festival i Cannes. Den er en velmenende, frisindet 
debatfilm om incest mellem et par halvsøskende i en landsby 
på pustaen. De får endda børn sammen og må begge vandre i 
fængsel, selv om myndighederne egentlig er forbløffende for
stående, men deres indbyrdes kærlighed er stærkere end alle 
konventioner og tabuer. Filmens tolerante tone er selvfølgelig 
sympatisk, kombineret med de åbenhjertige sexscener måske 
også mildt provokerende, men svagheden er til gengæld, at 
»Recidivisterne« med sin mangel på visuelt temperament 
minder lovligt meget om en progressiv aviskronik. Eller om 
en dansk film.

Låszlo B. Révész’ »På besøg« (»A låtogatås«) er en halvan
den times dokumentarfilm om forfatterinden Edith Bruck, 
hvis jødiske familie blev myrdet i en KZ-lejr, og som siden 
1950’erne har boet i Rom. Der er tale om en uhyre snakkesalig 
interview-film uden billedmæssige kvaliteter, men med et 
bevægende emotionelt højdepunkt, da Edith Bruck besøger 
sit barndomshjem — nu en ruin -  i en ungarsk landsby og 
bryder sammen under mindernes byrde. Bevægende, men 
samtidig lidt ubehageligt voyeuristisk.

Péter Fåbrys »Uden spor« (»Nyom nélkul«) er ligesom 
»Gribben« et forsøg i kriminalgenren. En ung vinduesdekora
tør er i fritiden en Mabuse-agtig mastermind, der tilrettelæg
ger uhyre sindrige forbrydelser, indtil han afsløres af politiets 
computer, men myrdes inden arrestationen af en medsam
mensvoren. Det er en besynderlig film med sære stilistiske 
krumspring (slow-motion, frosne billeder etc.), der dog ikke 
kan camouflere historiens mangel på dramatisk eller psyko
logisk værdi.

»Sameksistens« (Egyuttélés«) af Livia Gyarmathy er også 
en af disse lange dokumentarfilm, som herhjemme ville blive 
henvist til TV-skærmen. Den fortæller om den tyske minori
tet i det sydlige Ungarn, om dens omskiftelige, blodige histo
rie og om den stadig eksisterende animositet mellem de tysk
talende og de øvrige lokale ungarere -  da to unge fra hver sin 
gruppe skal giftes, må de holde to bryllupsfester i deres re
spektive forældres landsbyer. Det er naturligvis historisk og 
etnografisk interessant, men ikke filmisk.

Péter Bacso, der sidste år deltog i opgøret med stalinismen 
med den uhyggelige »Dagen før i går« (»Tegnapelott«), har i 
»Fornærmelsen« (»A sértés«) helt skiftet tonefald. Den er en 
novellefilm, bestående af tre intime kammerdramaer efter 
fortællinger af russeren Vassilij Sjuksjin -  tre følsomme og 
præcise psykologiske vignetter, ikke uden humor, men først 
og fremmest melankolske hverdagsberetninger om håb, der 
brister. Og så er den fremragende spillet, som mange ungar
ske film i det hele taget er det.

Jozsef Gémes’ ganske originale, men udpræget for lange 
animerede film »Heroiske tider« (»Daliås idok«) er ingen teg
nefilm, men præsenteres som »et filmisk epos i malerier«. 
Stoffet er hentet fra Jånos Aranys episke digt »Toldi-trilogi- 
en« om riddere, kærlighed og drabelige slag, men også om, 
hvordan tiden ubarmhjertigt løber fra ridder-idealerne. Fil
men er totalt uden dialog, fortalt i stiliserede, undertiden 
semiabstrakte billeder, som ofte »genbruges« i løbet af hand
lingen. Det er en meget forenklet og lidt primitiv stil, men den 
er ganske virkningsfuld, indtil monotonien melder sig.

Og så er der mere endeløs dokumentarisme i Pål Schiffers 
»Lad mig hvile i fred« (»Nyugodjak békében«) om gæve æld
gamle fru Racsko, der fortæller om sin fjerne fortid som fattig
bondepige etc. etc. Hun døde under optagelserne, måske af
lutter udmattelse, for de ungarske dokumentarfilm — og hyp
pigt også spillefilmene — er utroligt ordrige.
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Ganske vittig er til gengæld Jånos Kovåcsis »Cha-cha-cha« 
om unge mennesker på en danseskole i begyndelsen af 
1960’erne. Den er intet stort kunstværk, men har en næsten 
Milos Forman’sk lethed, charme og psykologisk præcision i 
skildringen af de halvvoksne, der mest tænker på sex, og af 
deres generthed og forsøg på at skjule den. Filmen ser humori
stisk på sine personer uden at udlevere dem, og den er en 
sympatisk, underholdende bagatel.

Det samme kan man dårligt sige om »Hundens nattesang« 
(»A kutya éji dala«) af Gåbor Body, kendt for den surrealisti
ske kolos »Narcissus og Psyche« fra 1980. Hans nye film er 2Vfc 
times ulideligt prætentiøs uforståelighed, hvori bl.a. indgår 
en falsk præst, en astronom, som også er punk-sanger, sten, 
der uforklarligt hopper hen ad jorden, indslag af flimrende 
amatørsmal film og et par mystiske dødsfald. Det skal vel 
være symbolsk, kan hænde freudiansk, men er ganske enkelt 
ikke til at bære.

Unge piger på danseskole i Jånos Kovåcsis charmerende bagatel 
»Cha-cha-cha«

Det er tilværelsen heller ikke i Béla Tarrs »Præfabrikerede 
mennesker« (»Panelkapcsolat«), en sort-hvid film om et ægte
skabs krise og opløsning. Ligesom Tarrs tidligere »Outside
ren« er også denne film konsekvent i sin hyperrealisme -  den 
tid, et skænderi eller et grådanfald varer i virkeligheden, 
varer det også i filmen -  og den er næsten udelukkende holdt i 
nære og halvnære statiske billeder. Resultatet er en pseudo- 
dokumentarisme, som selvfølgelig er meget virkelighedstro, 
men unægte ligt også en gevaldig udfordring til tilskuerens 
tålmodighed.

Alt i alt kan man således dårligt påstå, at det vrimlede med
stærke kunstneriske oplevelser i dette års ungarske filmud
bud. Men det skal retfærdigvis tilføjes, at der i denne omgang 
heller ikke var nye film af så gode instruktører som Istvån 
Szabo, Pål Gåbor, Zoltån Fåbri og Peter Gothår, så måske kan 
festivalen i Budapest mest rimeligt karakteriseres som en art 
kreativ parentes.

BØGER

ZANUCKS
SKRIVERKARLE

DARRYL F. ZANUCK var uden tvivl en af filmhistoriens 
største producere. Hans tid på Fox fra 1933 til 1956 gjorde 
dette foretagende til et af de bedst virkende i den amerikan
ske filmindustri. Mens selskaber som Warner Bros og Metro 
grundede deres magt og herlighed på stjernernes glans, satse
de man hos det star-fattige Fox på manuskriptet. Her var det 
historien, det gjaldt. Derfor blev story-conferencerne nerven i 
arbejdet. Leder og absolut dominerende kraft var Zanuck 
selv. »Don’t say yes until I’ve stopped talking«. Med ildhu, 
opfindsomhed, energi og formidabel gestikulation opførte han 
sine ideer for forsamlingen, hvori nogle af filmbyens bedste 
skriverkarle befandt sig. En af dem var Nunnally Johnson, 
hvis karriere gennemgås i en ny biografi af Tom Stempel fra 
ungdomsårene ved Saturday Evening Post over stillingen 
som husforfatter hos Fox og senere også som instruktør frem 
til forsøget på at blive selvstændig, efter at Zanuck og dermed 
gløden har forladt det gamle firma. Johnsons virke som in
struktør og selvstændig producer var det mindst vellykkede 
af, hvad han gjorde. Også mindre godt end Stempel giver 
indtryk af. Hans bog lider, som så mange af disse års filmbio
grafier, af for ringe distance til stoffet. Materialet er grundigt 
researched men for ukritisk i vurderingerne.

Det gjaldt for Fox’ medarbejdere i det hele taget, at de havde 
deres baggrund i det landlige USA. Forfatteren Lamar Trotti, 
instruktørerne John Ford, Henry Hathaway og Johnsons ynd- 
lingsmakker Henry King, Zanuck selv -  alle stammede de fra 
lillebyens Amerika. Nunnally Johnson bragte for sit vedkom
mende det provinsielle menneskesyn og livsforståelse med sig 
uden reservationer. Han viser så at sige aldrig blik for intole
rancen eller den landlige selvgodhed og er til hver en tid mere 
beslægtet med Norman Rockwell end med Edgar Lee Masters. 
Men når det er sagt, må det samtidig understreges, at han var 
en umådelig alsidig skribent, leveringsdygtig over et vidt felt: 
Fra Grapes of Wrath og The Southener over Woman in the 
Window, The Moon is Down og The Man in the Grey Flannel 
Suit til The Dirty Dozen.

Nunnally Johnson var blandt Zanucks skriverkarle Pri
mus Inter Pares. Således betegnes han i alt fald af kollegaen 
Philip Dunne i dennes selvbiografi Take Two. Dunne var i 
øvrigt en undtagelse fra reglen om rustik herkomst for Fox- 
folk. Hans baggrund er det intellektuelle og liberale vestkyst
miljø. Faderen havde været ven med begge Roosevelter, både 
Teddy og FDR, og »I had been born and bred to liberal politics 
myself«, skriver Dunne. En arv der førte ham ind i fagfore
ningsarbejde for Screen Writers Guild og til aktiv deltagelse i 
Adlai Stevensons (mislykkede) præsidentkampagner. Det er 
dog ikke den intellektuelle liberalisme, der præger Philip 
Dunnes filmforfattervirksomhed. Mest pris har han fået for 
omarbejdelsen af Richard Llewellyns roman How Green Was 
My Valley, som John Ford iscenesatte, men denne minearbej-
derversion af lillebyfilmen var nu ikke typisk for Dunne og
kunne akkurat lige så godt have været skrevet af Johnson. 
Dunnes speciale var -  i modsætning til Johnson, der ikke er 
på hjemmebane her -  det store lærred. Epics, blockbusters, 
bredt og broget: Stanley and Livingstone, The Rains Came, 
David and Bathsheba, The Robe, Prince of Players, The Ago- 
ny and the Ecstacy (om Michelangelo)...
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Fermt og sikkert professionelt dygtigt, men også Hollywood 
når det er værst. Overraskende nok er Take Two imidlertid 
mere personlig og holdningspræget end de fleste memoirer fra 
stedet. Der er tale om en velgjort indføring i vilkårene kunst
nerisk, økonomisk og politisk for en forfatter i amerikansk 
films guldalder. Dunne har erfaringer fra alle tre felter og 
meninger derom, som han beredvilligt deler ud af.

Kunstnerisk er der for ham ingen tvivl om, at en films 
kvalitet begynder med manuskriptet. I et kapitel, der bør 
læses af de mange herhjemme, som netop i disse år interesse
rer sig så konkret for manuskriptskrivningens håndværk, 
opregner han, hvad der for ham synes det absolut nødvendige. 
Gælder det romanomarbejdelser, har han f.eks. fire bud: 1) 
Vær trofast mod bogens essens. 2) Vær trofast mod forlæggets 
stil. 3) Lad figurerne fortælle historien. 4) Udvælg med den 
yderste omhu de nødvendige scener, der som oftest er færre, 
end du tror.

Jeg vil dog nok mene, at der med vægt kan opponeres mod 
Dunnes krav. Nogle af romanfilmatiseringernes mest vellyk
kede resultater er lavet i polimik mod det givne forlæg. Dunne 
har i øvrigt selv en gang arbejdet på den måde. Det var, da han 
skulle bearbejde den amurøse bestseller Amber Forever Am
ber. Den forekom ham så tåbelig, at den eneste mulighed var 
at parodiere den. Men der er lødigere eksempler. Nunnally 
Johnsons og John Fords Grapes of Wrath er ikke Steinbecks 
Grapes of Wrath. Og Bunuels Robinson Crusoe er en bræn
dende indvending mod Daniel Defoes civilisationsoptimisme. 
På det hjemlige plan bør nævnes Knud Leif Thomsens Løgne
ren, der i høj grad fortolkede skolelæreren Johannes Vigs 
skæbne i andre baner end Martin A. Hansen. Men det modsat
te er altså Philip Dunnes overordnede erfaring. Som det er 
hans erfaring, at den succesrige filmforfatter når videst ved

Darryl F. Zanuck (t.v.) sammen med instruktøren Robert Parrish

ikke at stræbe efter originalitet. En holdning der uomgænge
ligt har sin pris. Forfatteren fortæller om sin kollega Isabel 
Lennart, der i løbet af sin lange karriere forvandlede mange 
middelmådige historier til ypperlige filmmanuskripter. En 
dag ræsonnerede hun over for Dunne over det beklagelige i, at 
det skulle være så: »We’re both of us better writers than the 
guys who wrote the material we’re adapting. Why do we have 
to start with someone else’s idea? Why can’t we create some- 
thing that’s original with us from start to finish?«

Svaret er naturligvis, hvis alle omsvøb får lov at falde, og 
det får de hos Dunne, at man har solgt sig til mammon.

Men der var andre problematiske omstændigheder ved at 
være Hollywoodskribent i disse år end de kunstneriske og 
økonomiske. Der var de politiske. Kompromisløsninger har 
vel altid været filmbyens løsning på intrikate spørgsmål om 
ikke andet så af kassehensyn. Men nu er ikke engang det 
længere målestokken for, hvad man kan og ikke kan. Nu 
spørges der ikke mere: Hvad er godt for filmen? Nu spørges 
der: Hvad er passende i forhold til pressionsgrupperne? Ens
retningen sætter ind i efterkrigsårene. Philip Dunne er den, 
der tidligst mærker det. Før nogen anden indkaldes han for 
komiteen til undersøgelse af uamerikansk virksomhed. En 
betydelig del af memoirerne er viet politiske betragtninger. 
Men ikke kun retrospektivt, i nok så høj grad over gældende 
forhold. Dunne beklager sig over ikke langt tidligere, end det 
var tilfældet, at have indset farerne ved den amerikanske 
korstogsmentalitet, der fik sine mest tragiske konsekvenser i 
Vietnam. En anden ting, han ser som en aktuel fare for det 
amerikanske demokrati, er modviljen mod at stemme, den 
politiske træghed, og tilbøjeligheden til at tænke i De og Vi. 
»Jeg kender ingen større trussel mod den individuelle frihed 
end denne sondren mellem folket på den ene side og regerin
gen på den anden«, konkluderer han. Problemet turde være 
relevant også for en dansk læser, nu det stunder til vinteren 
1983/84.

Niels Jensen

KRIMINALFILM

FRA GRIFFITH TIL GODFATHER

ALFRED HITCHCOCK skelnede mellem mysteries og su- 
spensestories. De første mystificerer publikum og får det til at 
spekulere. Hvem mon gjorde det? De andre satser på sindsbe
vægelsen såvel på lærred som i sal. Mystery-historien over- 
rumpler og forskrækker undervejs. Suspense-historien invol
verer. Det er forskellen mellem det at fare tilbage i stolen, når 
der pludselig falder et lig ud af klædeskabet, og så det at blive 
klæbet til den, fordi man ved, at liget er der inde bag den 
polerede dør.

Også forfatteren Carlos Clarence arbejder med to hovedty
per, når det gælder film om forbrydelse. Der er, siger han, de 
kriminalfilm, hvor personerne hele tiden repræsenterer mere 
end sig selv. Hvor de opleves som repræsentanter for krimina
litetens eller lovens begreber. Film af denne karakter er udad
vendte. De er sociologisk orienterede. I modsætning til dem 
står de esoteriske kriminalfilm, suspensehistorierne, hvor 
samfundet med dets politiske og sociale realiteter ikke er 
indført. Her bevæger man sig i privatsfæren og møder udeluk
kende en heraf betinget vold. Disse film er psykologisk funde
rede. Thrillers kalder englænderne dem, mens franskmænde- 
ne taler om film noirs. Og det er nok den franske betegnelse, 
der bedst signalerer, hvad der er tale om. Nemlig en type af 
film, hvor det altid er nat, og hvor ensomhed og angst er det 
givne vilkår.

Clarence holder kategorierne ude fra hinanden og følger
omhyggeligt deres udvikling -  historisk, sociologisk og æste
tisk — fra Griffith til Godfather og videre frem. Men han 
henfalder ikke til pedantisk etiketteren og kalder slet og ret 
sin ypperlige bog for »Crime Movies«.
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Andre end amerikanerne har lavet gangsterfilm, men den
ne underafdeling af kriminalfilmens genre er amerikansk. 
Clarence ser hverken disse film som voldsanimerende fakto
rer eller som det modsatte. Han tror m.a.o. heller ikke på dem 
som et kompensatorisk udslip for latente forbryderiske tilbø
jeligheder i det moderne samfund. For ham er gangsterfilmen 
hverken mere eller mindre end et sikkert udtryk for amerika
nernes vekslende holdning til fænomenet kriminalitet. Også 
derfor er det primært den og ikke thrilleren, han interesserer 
sig for og skriver mest inspireret om.

Da den første gangsterfilmcyklus begyndte at rulle ved 
indgangen til trediverne, så man med bestyrtelse på foreteel
sen. Will Hays’ censurkomité opstillede snart regler for, hvad 
der ikke måtte vises på lærredet. Et påfund der, som så mange 
andre af dem, Hays fremkom med, paradoksalt nok skulle 
vise sig særdeles frugtbart. Reglementerne tvang filmfolket 
til at bruge omskrivninger, ellipser og stiliseringer. Inden for 
de afsatte rammer fandt en genre sin form. Senere blev i 
øvrigt de borgerlige dyders magtfulde repræsentanter og be
skyttere mere velvillige over for forbryderfilmene. Man opda
gede, at der her var noget, som kunne bruges. J. Edgar Hoover, 
FBI’s chef, forstod, at hvis filmen kunne romantisere gang
sterlivet, kunne den gøre det samme for lovens håndhævere. 
Det var blot at flytte på betoningerne inden for de fastlagte 
spilleregler. Mens gangsterfilmen således traditionelt ser 
kvinden som en destruktiv kraft, på samme tid den der ægger, 
og den der kastrerer, så bliver hun i politifilmene til det 
lidende offer. Hoover ville, at G-men historierne skulle indgy
de den forestilling i amerikanerne, at samfundet var alvorligt 
truet af bander og psykopatiske dræbere, og at alene et hand
lekraftigt politikorps stod mellem disse og den almindelige 
borger.

At den almindelige borger næppe opfattede situationen så 
drastisk, er en anden sag. Alligevel blev filmene om krimina
litetens forskellige former umådelig populær i trediverkri
sens Amerika, som den er det igen i vore dage. Robert War- 
show så i sin tid i sit klassiske essay »The Gangster As a 
Tragic Hero« genrens succes som et resultat af modstridende 
følelser i den amerikanske folkesjæl. Gangsteren er menne
sket opfyldt og bestemt af ukontrolleret energi. Han kan kun 
acceptere verden, hvis han står på toppen af den. Han vil være 
somebody up there. Og det er jo en borgerlig leveregel, ikke 
mindst i USA. Bliv til noget! Kom frem i verden! Den der 
kommer det, kommer dog samtidig let til at forsynde sig mod

Edward G. Robinson i »Little Caesar«

de dyder, der kræver af dig, at du skal være din næstes nabo og 
din broders vogter og ikke lade dig drive af begær eller lokke 
af magtens sødme. Konflikten er almen og uundgåelig. Den 
slider i enhver god dreng, der vil noget. Men netop derfor 
bliver filmene så velkomne. For det første antyder de, at alle 
er korrupte, og at det, det gælder om, er at klare sig. Altså 
identificerer vi os med gangsteren på hans vej mod toppen. 
Senere kommer den nedtur, han trods alt har fortjent, og til 
sidst får han sin straf. Han -  ikke vi.

Clarence er enig i Warshows fortolkning og ser derfor »The 
Whole Town’s Talking« fra 1935 som den optimale gangster
film. Der er tale om en komedie skrevet af Jo Swerling efter en 
roman af (den netop afdøde) W. R. Burnett, som også skrev 
»Little Caesar«. Det var vist tanken, at Capra skulle have 
instrueret, men det blev nu Ford, som drejede historiens tem
perament bort fra det varmt småfolkssentimentale over i det 
excentriske og fandenivoldske. Om det nu var rimeligt i for
hold til manuskriptet eller ej -  og det var det næppe -  så 
elskede folk denne film om en pæn, lille kontormand i Edward 
G. Robinsons skikkelse, der bliver forvekslet med en frygtet 
og berygtet forbryder. Det var dengang, at landets kendteste 
folk ifølge Gallup var filmstjerner og gangstere. Begge i lige 
høj grad hinsides den almindelige mands horisont og netop 
derfor også genstand for allehånde længsler og drømme. 
Tænk at blive som halvguderne fra Chicago og Hollywood! I 
»The Whole Town’s Talking« sker det så om end kun for en tid. 
Til gengæld er trøsten, filmen leverer, så meget mere husva
lende. Den lille mand er selv gloriøs. Også på ham venter i 
sofitten Jean Arthur!

Det var Columbia, som producerede denne forvekslingsko
medie. Harry Cohns selskab. Og Cohn havde med sine tætte 
forbindelser til Chicagos underverden kendskab til filmens 
emnekreds. Måske derfor var den uden egentlig provokation. 
En elskværdig spøg. Mens selskaber som Metro, Fox, Warner 
og Paramount i disse år måtte betale store afgifter til Mafia- 
repræsentanter for at undgå de omkostningskatastrofale 
strejker, var Columbia af en eller anden grund fredet.

At Hollywood igennem årene har været tyranniseret, ikke 
blot af dydens vogtere men også af forbrydelsens agenter, er en 
uomtvistelig kendsgerning, og selvfølgelig har det smittet af 
på filmenes holdning til fænomenet organiseret kriminalitet. 
Ben Hecht fortæller i sine erindringer »A Child of the Centu- 
ry«, hvorledes Capones agenter dukkede op for at kontrollere 
hans manuskript til »Scarface«. De synes at have godtaget 
det. I moderne tid er »Godfather« det store eksempel. Om også 
den har været under lup vides ikke, men Mafiaen kan næppe 
være utilfreds. En gylden film i en dvælende, gennemkompo- 
neret stil. Billeder af dæmpede ceremonier mellem mænd i 
dunkle værelser. Portrættet af filmproducenten Jack Woltz er 
i øvrigt bygget over Harry Cohn. Liderlig, selvovervurderen
de og smalsporet er han her, i modsætning til den vise og 
moderate mafioso Don Corleone. Fredsstifter i en blodig ver
den. Carlos Clarence gennemskuer så aldeles Coppolas film. 
Den største forbryderidealisering af dem alle! En film for 
Vietnam- og Watergate-generationerne. De der mistede troen 
på, at anstændighed findes. De der så, at forbrydelsen er 
universel, og at dens repræsentanter forefindes i alle cirkler. 
Et mistrøstigt folk, som filmen imidlertid beroliger ved at 
sige: Overlad blot forbryderne til sig selv. De vil ikke nogen 
noget ondt, og griber de efter magten, griber de kun efter den 
hos dem, der allerede har for meget af den. »Kan man«, spør
ger Clarence, »overhovedet tænke sig en kraftigere fortaler 
for sameksistens med forbryderverdenen end »The Godfat
her«? Findes der mon nogen film, som i så høj grad slår sig til 
tåls med tingenes tilstand som denne?«

Niels Jensen
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FILMENE

DIVA
Instruktør: JEAN-JACQUES BEINEIX

Det mest slående ved »Diva« er den formidable sikker
hed, hvormed den er gennemført på alle planer, i 
instruktion, i spil, i musikanvendelse, i klip, i billed
stil. Det er ikke sjældent at se ambitiøse debutfilm, men det er 

udsædvanligt at se en debutant gennemføre sit projekt med 
en så kølig elegance, en så selvbevidst dristighed, en så impo
nerende lyst til at imponere. Instruktøren af »Diva« er lige
glad med politiske problemer, sociale brydninger, psykologi
ske forskydninger. Han er ikke uvidende om dem, og han 
bruger dem som explicite og implicite forudsætninger for for
løbet i sin film, men historien i »Diva« har kun ét formål: at 
give ham mulighed for at udfolde sin stil, Jean-Jacques Be- 
ineix’s stil.

For selvfølgelig er der en historie i »Diva« -  om forbrydelser 
på mange forskellige niveauer -  og den har også et emne -  
hjertets renhed -  men filmens anliggende er hverken at tage 
stilling til gangstere eller idealister, men at demonstrere, 
endnu en gang, at man på en kriminalfilms præmisser kan 
skabe en overrumplende visuel extravaganza, underholdende 
øjenlyst, en i ordets egentlige forstand pragtfuld film. Beineix 
er billedvirtuos, og hans fryd ved at mestre sit instrument så 
påfaldende og så smittende, at »Diva« bliver film som leg, som 
disciplin, som kunst for poesiens skyld. Hvor herligt!

Fra optakten demonstrerer Beineix, hvor suverænt han 
behersker sine virkemidler. Manende, stemningsmættede 
billeder af et moderne insekt, en ung mand med knallert og 
hjælm, sættes op mod bygningskonturer på en blå aftenhim
mel og underlægges svulmende romantisk musik, der står i et 
mystificerende, men effektivt forhold til billedernes truende 
indhold. Men pludselig afbrydes musikken og stemningen 
brat, da den unge mand slukker for sin båndoptager, og det, vi 
havde troet var instruktørens musikalske kommentar til bil
lederne, viser sig at være et stykke reallyd, incidentalmusik, 
valgt af en af filmens figurer, og altså udtryk for hans person
lighed. Det er disse overraskende skift, tilvejebragt ikke ved 
en forbløffende handlingsudvikling men ved »rene« virke
midler, som billeder, lyd og klip, at Beineix får spændt »Diva« 
op i en stram og fascinerende filmisk kurve, et artistisk num
mer, der flirter flot med tunge temaer.

Det er den visuelle udformning, som er filmens mest iøjne
springende dyd, og dens udseende er tydeligvis ikke bare 
resultatet af en dygtig fotografs selvstændige indsats, men 
realiseringen af en instruktørs vision, en vision af en film 
noir, formuleret som en film bleu, med alt hvad deri ligger af 
en veldefineret genres forbindelse med en blå farve og dennes 
associationer til poesi, til sorg, til renhed, til toner og til 
længsel. »Diva« rummer det hele. Filmens mest magiske 
figur, den mystiske uovervindelige Gorodish lever i sit store 
blå loftsrum med blå bøjeskulptur og et kæmpemæssigt pus
lespil af blå bølge på gulvet og associeres i det hele taget 
filmen igennem med vandet og renheden. Når han ryger ciga
retter, er det naturligvis blå Gitanes, når han skal spise,

W ilh elm enia  W ig g in s F e rn a n d ez so m  o p erasan gerin d e n  
Cynthia i »Diva«
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Sort/hvide stills fra »Diva« formidler kun dårligt filmens visuelle stil, 
fordi Beineix i sine billeder beskæftiger sig mere med farven end 
kompositionen. Herover Frederic Andrei, der som Jules yder en 
lydefri præstation

holder han et zen-inspireret foredrag om kunsten at tilberede 
en kaviar-sandwich, han kan simpelthen det hele -  og virker 
som om han ikke er af denne verden. Det er til gengæld Alba, 
hans orientalske teen-age veninde, for ganske vist betyder 
hendes navn hvid, men det er ikke en naiv uskyldig renhed, 
der præger hendes adfærd, tværtimod stjæler hun alt, hvad 
hun har lyst til: plader, armbåndsure, kaviar. På sit plan er 
hun en forbryder som størstedelens af filmens øvrige personer 
er det, på en eller anden måde, men hendes tyverier er uselvi
ske, for hun giver spontant, både af sine tyvekoster og af sig 
selv. Gorodish og Alba er dog kun bifigurer, hjælpere, hvis 
man skal tale mytologisk, i forhold til filmens to centrale 
skikkelser, divaen og postbudet, kunstneren og beundreren, 
Cynthia og Jules.

Cynthia er stor som sangerinde, men hun har en Achilles- 
hæl, for hun vil ikke gå med til at indspille plader. Hun mener 
nemlig, at kunsten i hendes sang, kun kan udfolde sig foran et 
publikum, og derfor må det enestående øjeblik, som en kun
stoplevelse er, ikke gentages. Umiddelbart forekommer hen
des tanke både ideel og konsekvent, men i filmens slutning 
kommer det frem, at den i virkeligheden udspringer af angst. 
For da Jules spiller sin piratoptagelse med hendes arie fra »La 
Wally« for hende, udbryder hun henført »I never heard myself 
sing!«, og vi forstår, at det er, fordi hun ikke tidligere har vovet 
at konfrontere sig med sin egen indsats, at hun er veget 
tilbage fra at lave plader. Hun er i virkeligheden eventyrenes 
nødstedte prinsesse, holdt fanget, ikke af en slem trold, men af 
sin egen blokering, og Jules’ båndoptagelse bliver altså det 
kys, der hæver forbandelsen. I øvrigt er det et af de tiltalende, 
originale træk ved »Diva«, at den er et eventyr, hvor prinsen 
og prinsessen ikke får hinanden. Den forskel i de to personers 
alder og miljø, som historien i en amerikansk version ville 
have elimineret, netop for at kunne tilvejebringe en roman
tisk slutning, fastholder Beineix, hvis personer nok føler sym
pati for hinanden, men slet ikke i en grad, der gør deres 
kødelige forening til en følelsesmæssig nødvendighed. Fil
mens lidenskaber går ikke på seksualiteten, men på kunst 
eller penge.

Fordi »Diva« rummer så mange aspekter og antyder så 
mange muligheder — mestendels forførende blindgyder — må 
man dog ikke overse, at den i sit forløb, sit persongalleri, sine 
miljøer, sin billedstil og sin holdning er og bliver en kriminal
film af nærmest klassisk tilsnit. Hvad Beineix tilfører genren 
er en hyperæstetisk, kølig sanselighed i billedernes farve-

sammenstillinger, samtidig med at kompositionerne i sig selv 
er forholdsvis funktionelle og prosaiske. Beineix er som bil
ledkunstner kolorist, og den lyriske følelse, der gennem
strømmer filmen, må tilskrives den gennemgående blå farves 
styrke (forbundet som den er med filmens gode personer, mens 
de onde naturligvis associeres med den farve, der på farvecir- 
klen ligger længst fra den blå, altså gylden-orange).

Beineix kan mere end sin metier. Det fremgår måske tyde
ligst, når filmen kommer til de situationer, der uomgængeligt 
er knyttet til genren: et drab, en chase, et slutopgør. Således 
bringer filmens første drab totalt ukendte skikkelser ind i et 
allerede usædvanligt handlingsforløb, men det er straks fra 
første billede af drabssekvensen klart, at her føres et sidetema 
ind i historien. Fra et roligt billede af Jules, som i sit pop-art 
rum nyder sin piratoptagelse med Cynthia, klipper Beineix 
nemlig til en teleoptagelse afen metrostation, hvor et ankom
mende tog og stimen af travle passagerer giver en hektisk 
kontrast til den afklarethed, der trods overraskende begiven
heder, har ligget over de hidtidige scener omkring Jules og 
Cynthia. Nadia skiller sig ud fra mængden af rejsende ved sin 
åbenlyse uro og noget medtagne fremtoning. Det fremgår 
straks, at hun er et offer, og et enkelt blik på to mænd, der i bil 
ankommer til stationen, er nok til at vi ved, det er forfølgerne. 
Beineix er dygtig til at præsentere sine figurer, så vi straks 
kan placere dem. Han bruger selvfølgelig klichéopfattelsen af 
f.eks. luder, kunstnerinde eller lejemorder som udgangs
punkt, men han individualiserer karakteristikken, så den 
enkelte type også fremstår som en person, man kan tro på. 
Nadias flugt gennem stationen er i sig selv spændende, og det 
lykkes Beineix at holde spændingen oppe, samtidigt med at 
han indfører to nye personer, en kriminalbetjent og den angi
ver, hun er sammen med, i det forløb, der kunne være løst 
enklere og næsten lige så spændende i en elementær kryds- 
klipling. Beineix påtager sig bare en vanskelig jongløropga
ve, og løser den disciplineret og medrivende. Mere simpelt, 
men endnu mere nervepirrende filmer Beineix et så forslidt 
plotelement som en chase, der normalt får en til at gabe af 
kedsomhed så snart skuespillerne gør mine til at nærme sig 
en bil, og hvor blasertheden vokser i jævn takt med synet af 
smadrede køretøjer. Beineix holder sig fra tunede biler og 
faretruende overhalinger, henligger i stedet sin chase til en 
metrostation og lader Jules på knallert og en politimand til 
fods være parterne i en svimlende jagt gennem de lange gan
ge, op og ned ad rullende trapper og ind og ud af toget. Er 
udstyret på tiltalende græsrodsniveau, er til gengæld udførel
sen rytmisk og dramatisk på et meget højt professionelt plan, 
hvor spændingen i modsætning til, hvad der oftest er tilfældet 
med chases, ikke opstår på grund af de talrige livsfarlige 
situationer, der opstår undervejs, men i kraft af den dynami
ske instruktion af en dramaturgisk relevant del af handlin
gen.

Endelig er slutopgøret på Jules’ loft forbilledligt spænden
de og uforudsigeligt. Dels gør Beineix brug af det virknings- 
fulde kneb med at lade begivenhederne udspille i et mørke, så 
man kun med mellemrum orienteres om personernes identi
tet og placering, og samtidig har han i elevatorskakten en 
lurende trussel og i den nervepirrende langsomme elevator et 
suspensemiddel, der udnyttes maksimalt og med usvigeligt 
rytmisk instinkt.

Desværre hævdes det jo samstemmende, at Beineix’ opus 
to, »La lune dans le caniveau« ikke lever op til de forventnin
ger, man må have til instruktøren efter »Diva«. De beskyld
ninger, der har været rettet mod Beineix som en overfladisk 
billedmager, der læner sig kraftigt op ad reklamefilmens 
æstetik, er, som man vil have forstået, ikke min vurdering af 
hans talent, selv om Cynthias og Jules nattevandring kan få
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mig til at forstå, hvorfor andre kan have den opfattelse. Men 
pålidelige kilder er enige om, at Beineix’ talent for at skabe 
frapperende billeder nu har fået lov at dominere filmen på 
dramaets bekostning. Det er beklageligt, men der er nok 
ingen grund til bekymring. Beineix er så talentfuld, at han 
givetvis vil kunne undersøge andre sider af sin begavelse end

den mest indlysende, og anvende sin billedfantasi lige så 
kontrolleret, som han har gjort det i »Diva«.

I øvrigt mener jeg, at en mand, der kan lave et billede som 
det åndeløst smukke skud af den hvide Citroen, der kører bort 
fra fyrtårnet i solopgangen -  han bør have store veksler at 
trække på.

Jørgen Bonnén Oldenburg

LEV FARLIGT
Instruktør: PETER WEIR

W ayang kulit, hedder en speciel javanesisk form for 
skyggespil, hvor smukke profiludskårne dukker 
bevæges bag et stykke udspændt lærred, således at 
publikum kun ser skyggerne. Der er ikke blot tale om en form 

for underholdning; Wayang-spillet er en ganske farlig form 
for mystisk meditation, idet de guder og dæmoner, som duk
kerne skal forestille, ifølge javanesisk tro faktisk nedstiger til 
og besætter såvel figurer som dukkeførere i den tid spillet 
varer. Det er et spil, der er blevet mere og mere populært på 
Java i de seneste århundreder -  måske i takt med koloniserin
gen af deres land.

Skyggespillet omtales i en central scene i Peter Weirs sene
ste film »The Year of Living Dangerously« (Lev Farligt). Per
sonen der omtaler det, er den australsk-kinesiske dværg Billy 
Kwan. Han er kameramand for nogle australske TV-selska- 
ber, og i besiddelse af en højt udviklet moral.

Handlingen i »The Year...« foregår i Indonesien på bag
grund af begivenhederne i september 1965, hvor præsident 
Sukarno, der siden Indonesiens uafhængighed i 1949 havde 
prøvet at balancere mellem forskellige politiske grupper og 
amerikansk, russisk og kinesisk indflydelse, omsider måtte 
give op. Sukarno forblev præsident i endnu et par år, men kun 
som stråmand for de egentlige magthavere: en militærjunta 
med den senere præsident Suharto i spidsen. Militærets 
magtovertagelse i 1965 førte til, at kommunistpartiet blev 
forbudt, at omkring en halv million kommunister blev dræbt, 
og at folk i hundredetusindvis blev sat i politiske fængsler.

Optakten til disse spegede begivenheder, uroen, volden og 
demonstrationerne, samler naturligvis verdenspressens hun
grige hyæner. En af dem er radioreporteren Guy Hamilton 
(spillet af Mel Gibson, der også havde en rolle i Weirs »Galli- 
poli«). Han er temmelig uerfaren, umiddelbart set lidt mindre 
moralsk anløben end gennemsnitsjoumalisten og kanøfles 
derfor i den lille klike af kyniske australske mediefolk, der er 
forsamlet i Indonesiens hovedstad Jakarta.

Tilfældet vil, at den moralske outsider Billy Kwan vælger 
at bruge Guy Hamilton som marionet. »Med dig som journa
list og mig som fotograf kan det ikke gå galt«, lokker Kwan, 
»vores team må blive det bedste«! Man må lade Billy Kwan, at 
det ikke er tomme løfter, han kommer med. Inden længe ser 
den australske mediekoloni på Hamilton med misundelse, 
fordi det er lykkedes ham at få et interview med lederen af det 
indonesiske kommunistparti; noget man ville have anset for 
en umulighed. Det er selvfølgelig Billy Kwan, der har skaffet 
interviewet.

Guy Hamiltons nyvundne succes forandrer ham, således
som succes altid forandrer. Hans tidligere usikkerhed afløses
af en betydelig tro på eget værd. Ambitionens ånd — for nu at 
blive i Wayang-jargonen -  bosætter sig i ham.

Det ulige par Billy og Guy -  skønheden og udyret -  fortsæt

ter deres succesrige fremfærd. Billy indvier Guy i Sydøstasi
ens sære samfund; hvor mystik og malaria går hånd i hånd, 
hvor vesteuropæisk -  og australsk -  tankegang er ude af 
stand til at forklare noget som helst. Billy Kwan tror, at han 
på grund af sin australsk-kinesiske herkomst er udset til at 
bygge bro over kulturkløften. På samme måde som man i 
Wayang-spillet prøver at etablere en balance imellem gode og 
onde guder, prøver Billy at føre sine dukker frem til en form 
for balance. Hjemme i sit hus, der ligger i et lokalt indonesisk 
kvarter, har han etableret et helt arkiv med personlige data, 
fotos og breve vedrørende alle de personer, han kommer i 
berøring med. Hans vægge er tapetseret med fotos af hans 
helte, blandt andet den store »dukkefører« Sukarno, og fotos 
fra episoder, der har gjort særligt indtryk på ham. I disse 
omgivelser prøver han at leve sig ind i forskellige personer og 
forskellige kulturer med det formål, at kunne bruge dem i sit 
store moralske spil.

Billy Kwan lader på et tidspunkt Guy træffe en sekretær fra 
den britiske ambassade. Hun hedder Jill (Sigourney Weaver) 
og er en nær ven af Billy. Han forestiller sig, at også dette team 
må være perfekt, men han selv er stadigvæk iscenesætteren 
og man aner, at Guy Hamilton er tænkt som en Billy Kwan i 
smukkere, mere acceptabel udgave. Det lykkes faktisk Billy 
at få Guy og Jill til at forelske sig i hinanden.

Så vidt opfører Billy Kwans marionetter sig, som de skal.
Balancen i Billys spil forrykkes samtidig med, at Sukarno 

mister grebet om sine dukker. Guys ambitioner gør ham uma
nipulerbar for en moralsk dukkefører. Han går så vidt, at han 
bruger nogle oplysninger om våbentransporter til kommuni
sterne, som Jill har givet ham, men som bestemt ikke er ment 
til at fremme hans karriere. »Hvis jeg ikke må bruge oplys
ningerne«, forsvarer han sig, »skulle du ikke have givet mig 
dem«. Journalistens evige dilemma.

Samtidig med Guys svigfuldhed dør et indonesisk barn, 
som Billy har påtaget sig at sørge for. I stedet for at følge Billys 
råd om at tilkalde en europæisk læge, har barnets mor sat sin 
lid til traditionelle indonesiske lægemidler som mystik og 
håndspålæggelse.

Disse begivenheder gør -  sammen med urolighederne i det 
hele taget -  at det ikke længere er muligt for Billy at oprethol
de en balance imellem det personlige og det professionelle. 
Hans overblik går tabt, og han begynder med en ukarakteri
stisk bitterhed at irettesætte Guy og de øvrige -fremmede«.

Under et sidste desperat forsøg på at gøre opmærksom på 
uretfærdigheden dræbes han af Sukarnos soldater.

Her ender filmens virkelige historie. At den fortsætter end
nu en rum tid og fortæller, hvordan det lykkes Guy og Jill at 
slippe ud af landet efter den mislykkede kommunistiske op
stand og militærets efterfølgende magtovertagelse, må alene 
tilskrives en emsig producents ønske om både love-story og
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happy-ending (filmen er produceret af amerikanske MGM!). 
»The Year...« lever og dør med Billy Kwan.

»The Year of Living Dangerously« fortæller glimrende om 
de moralske skrupler enhver med blot nogenlunde sans for 
social retfærdighed må have, når de ser den 3. verdens elen
dighed. Den skildrer fortræffeligt journalistens dilemma i en 
verden, der mere og mere bærer præg af enøjede mediers 
reproduktion (heri ligner filmen Volker Schlondorffs »Die 
Falschung« om borgerkrigen i Libanon) og den viser, at Indo
nesien er andet og mere end rijstafel, badminton og orangu
tanger. I virkeligheden er Indonesien faktisk verdens femte
største land med cirka 160 millioner indbygger! Først og frem
mest er »The Year...« dog en typisk Peter Weir-film.

»Tingene er aldrig, hvad de synes at være«. Allerede i Weirs 
første spillefilm »The Cars That Ate Paris« (1974) kom dette 
hans hovedtema eftertrykkeligt frem. »Paris« er her ikke den 
franske hovedstad, men en lille, umiddelbart set idyllisk au
stralsk by beliggende i en malerisk grøn dal. Denne pittore
ske lokalitet lever imidlertid af at arrangere biluheld. Man 
sørger for at besøgende gæster forulykker, hvorpå man stjæler 
deres ejendele og borer små huller i deres kranier for at 
pacificere dem. Derpå anbringes de på et hjem i byen. Fra at 
være en landlig idyl bliver byen således ved nærmere eftersyn 
til blodigt vanvid.

Det Weir virkelig kan: at skabe en atmosfære, der suger 
tilskueren ned i den ikke altid lige plausible handling, lykke
des over al forventning i klassikeren »Picnic at Hanging 
Rock«, hvor den viktorianske »way of life« stilledes overfor 
naturens altopslugende organisme.

Weirs næste film »The Last Wave« (1977) havde opløftende 
øjeblikke, men Richard Chamberlain i hovedrollen som en 
sagfører (igen denne kulturskabte lovmæssighed) og en lidt 
vel håndfast fremstilling af naturens luner gjorde filmen me
get ujævn.

Weir forlod det spektakulære ved TV-fllmen »The Plumber« 
fra 1979, der, ganske vist mindre storslået og suggestivt med 
på særdeles effektiv vis, endnu en gang satte spørgsmålstegn 
ved middelklassens benhårde tro på egen forståelsesformåen.

De forventninger man med rette kunne have til Weirs beret
ning om slaget ved Gallipoli, en af 1. Verdenskrigs største 
skandaler, der kostede omkring en halv million mennesker 
livet til ingen nytte, blev ingenlunde indfriet. »Gallipoli« 
(1981) fremstillede nok denne tragedie af dimensioner som et 
vigtigt bevis på krigens futilitet -  i sig selv er krig jo et 
ypperligt bevis på det irrationelles indtrængen i en fornufts
præget verden; vanviddet sat i system -  men synderlig spæn
dende endsige original var filmen nu ikke.

Der er derfor så stor grund til at frydes over »The Year of 
Living Dangerously«. Peter Weir viser her, at han kan skabe 
mere atmosfære end de fleste andre instruktører i dag. Og 
hans oprindelige mål var netop at se, om han kunne gengive 
atmosfæren i den roman af C. J. Koch, som filmen bygger på. 
Interessen opstod, fordi Weir efter sine seneste tre film har 
holdt ferie på Bali. Men udover atmosfæren er det denne gang 
lykkedes Weir at samle sit stof og koncentrere sig om en 
fortællefigur, nemlig skyggespillet, der som klippen i » Picnic 
at Hanging Rock« samler hele filmens komplicerede univers. 
Man ser skyggedukker under forteksterne og alle filmens 
personer kan placeres i en eller anden relation til dukker eller 
dukkeførere. At dette spils mytiske element fremdrages, gør 
kun filmen mere Weirsk og endnu mere vedkommende. Det, 
vi ser, er på samme tid genkendeligt og uforståeligt. Som 
Wayang kulit ... og virkeligheden.

Tilbage er kun at rose Linda Hunt, der personificerer sam
vittigheden, barnligheden og desperationen i Billy Kwan.

Jan Kornum Larsen

PSYCHOII
Instruktør: RICHARD FRANKLIN

Ingen -  ABSOLUT INGEN bliver lukket ind til PSY
CHO, efter at forestillingen er begyndt!« Sådan lød 
det raffinerede reklameslogan for Hitchcocks gyser, 
da den havde Danmarkspremiere i 1961. Og med velberåd hu: 

for ingen bryder sig vel om på forhånd at kende handlingen i 
en film, som er bygget op på netop at trække sit publikum 
gennem en række kolbøtter og chok.

Så lad mig derfor straks følge op med en advarsel i modsat 
retning: den, som ikke har set »Psycho« og/eller »Psyho II«, og 
som derfor gerne vil forskånes for at få afsløret overraskelser
ne forinden, bør ikke læse videre her -  thi jeg agter ganske 
hensynsløst at løfte sløret for disse detaljer.

Mig selv har det aldrig været betimet at se Hitchcocks film i 
uforberedt, jomfrunalsk forventningsfuldhed. Da »Psycho« 
havde premiere i foråret 1961, var jeg lige fyldt florten, og selv 
om vi var begyndt at bluffe os ind til film, der var forbudt 
under seksten, så turde kammeraterne og jeg ikke rigtig 
driste os til at forsøge med »Psycho«. Der var kontrollen 
sikkert for skrap! Til gengæld var min to år ældre søster netop 
gammel nok. Og hun kom da også hjem en aften efter 
7-forestillingen -  stadigt dirrende af chokenes rædsel og med 
oplevelsens fryd i stemmen -  og underholdt mig den halve nat 
med en detaljeret gennemgang af hele filmens handling. Så 
da jeg omsider ved repremieren i 1966 fik set værket, kendte 
jeg det ud og ind. Jeg vidste godt, at Marion Crane ville blive 
brutalt myrdet i badekarret, at Arbogast ville få kniven, når 
han nåede op på 1. sal, og at det ikke var Mrs. Bates, som jo var 
død, men derimod hendes flinke søn, Norman, som til gengæld 
var rablende gal, der var morderen. Ikke desto mindre var jeg 
fuldstændig opslugt af filmen fra første til sidste sekund -  som 
jeg har været det ved alle senere gensyn.

Allerede her aner man en afgørende forskel på Hitchcocks 
klassiker og Richard Franklins opkog, anno 1983. Den ægte 
klassiker tåler gensyn på gensyn og bliver stadigt rigere for 
hver gang, hvorimod »Psycho II« ikke engang ville kunne 
bære et udførligt handlingsreferat forud for selve gennemsy
net.

»Psycho« er den film, som mere end nogen anden har givet 
Hitchcock den status som » gysets mester«, som han har -  i 
almindeligt omdømme, hedder det vist, men den er den eneste 
rendyrkede gyser i hans samlede filmværk. Hitchcocks fore
trukne genre var derimod »thrilleren«, den psykologisk raffi
nerede spændingshistorie, hvor han med sit djævelsk dygtige 
greb om selve filmhåndværket kunne trække sit publikum 
med ud i den berømte »suspense« og gennemspille de væsent
lige eksistentielle temaer om skyld og straf, som optog ham -  
og som løftede denne katolske moralist fra den ferme under
holdning til den betydelige filmkunst.

Derfor var Hitchcock heller aldrig interesseret i at lave 
traditionelle »whodunits« — altså af typen »én af os er morde
ren, men vi afslører det først til sidst« (og den type, som f.eks,
Agatha Christie har trivialiseret helt ud i sine romaner). Hos 
Hitchcock ved man næsten altid helt fra starten, hvem morde
ren er; den ydre spænding fører blot handlingen videre, mens 
hovedenergien investeres i de menneskelige relationer og de 
moralske spørgsmål, der opstår omkring dem. Den typiske 
Hitchcock-hovedperson er således et ganske almindeligt
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menneske, der midt i en tilsyneladende tryg og velkendt 
hverdag pludselig hvirvles ud i spionintriger, mord og lignen
de, langt fra dagligdags, dramatiske hændelser.

»Psycho« starter på denne måde med en ganske almindelig 
kvinde, der roder sig ind i tyveri og svindel, men tyve minut
ter inde i filmen, hvor hun netop har angret sit tyveri, og vi er 
opsat på med spænding og interesse at følge, hvordan hun 
mon nu klarer sig ud af det igen, går hun i bad på et tredie- 
rangs motelværelse og bliver brutalt myrdet. Og derefter 
udvikler filmen sig videre frem til at blive en gammeldags 
gyser og en »whodunit« -  og altså helt ukarakteristisk for 
Hitchcocks univers.

Og selv om den er den måske berømteste af alle Hitchcocks- 
film, og selv om den klart hører hjemme i den bedre halvdel af 
mesterens produktioner, er den næppe et af de utvetydige 
mesterværker, som f.eks. »Rear Window«, »Vertigo«, »Noto- 
rious«, »Shadow ofa  Doubt« eller »North by Nortwest«.

På mange måder forekommer den tværtimod at have været 
et lille, fornøjeligt sidespring for Hitchcock, hvor han har 
villet demonstrere, at han også mestrede det ægte, gammel
dags gys. Og det gør han så med en suverænitet, der langt 
overtrumfer alle andre bud på genren.

Fra det første mord i badekarret og frem til filmens sidste 
overraskende afsløring, fordrer »Psycho «s plot, at vi skal tro, 
at det er den officielt afdøde moder, der løber rundt og rumste
rer med slagterkniven. I virkeligheden er hun en vissen mu
mie, og det er hendes pæne unge søn, Norman, der splittet i en 
schizofren magtkamp i sit sind -  ikke blot fører lange skænde
rier med hende/sig selv, men tillige udfører hendes jalousi
mord.

I filmens mest udspekulerede scene lader Hitchcock os se 
moderen -  uden at afsløre, at hun er død, men samtidig, vel at 
mærke, uden at vi finder det påfaldende eller mistænkeligt, 
at vi ikke får lov at se hende rigtigt. Med en durkdreven 
kombination af teknisk snilde og psykologisk fornemmelse 
lokker Hitchcock tilskueren med på at identificere sig med 
kameraet og gør os dermed til medskyldige lurere. Norman 
Bates er gået op i det skumle hus for at bære moderen ned i 
skjul i kælderen. I en svimlende krantur kører kameraet 
tværs over trappeskakten op over gelænderet og hen til døren 
til moderens værelse for bedre at kunne aflytte deres voldsom
me skænderi, og da det/vi hører dem nærme sig døren -  under 
hendes højlydte protesthyl -  flygter det/vi videre opad og 
gemmer os under loftet. Fra den usædvanlige kameravinkel 
kan vi kun se hende oppefra og bagfra, og afsløringen er 
dermed undgået. Men skulle den skarpsindige tilskuer allige
vel finde på at ane uråd, har Hitchcock også taget højde for 
det, idet han tidligere i filmen, da detektiven Arbogast bliver 
myrdet, har brugt præcis den samme synsvinkel, men hvor vi 
næppe midt i chokket når at spekulere nærmere over den 
atypiske kameraplacering. Den anden gang, hvor den bruges 
under anderledes rolige forhold, er vi derfor allerede blevet 
fortrolige med den.

Hitchcocks film er således mest bemærkelsesværdig for sin 
mesterlige fortælleteknik -  en tour-de-force, der netop tilslø
rer, hvor banal og tyndbenet historien faktisk er. F.eks. tåler 
Norman Båtes’ schizofrene tilfælde ganske givet ikke en nøje
re psykiatrisk granskning uden at tabe enhver gnist af tro
værdighed. Hitchcock investerer al sin filmiske opfindsom
hed og energi i at holde sit drilske spil med tilskueren gående, 
og netop måden han gør det på, bliver filmens inderste nerve, 
dens mening og dens stil.

Når jeg har brugt så meget plads på at beskrive Hitchcocks 
kunnen, er det naturligvis for at påpege, at det er en yderst 
vanskelig sag for et ringere instruktørtalent at begive sig ind 
i Hitchcocks univers. Man forstår godt, at det har været fri

stende for den australske instruktør, Richard Franklin, i sin 
første amerikanske film at vende tilbage til den gamle histo
rie og de gamle dekorationer. Og som sådan er det en filmhi
storisk nyskabelse at genoptage et 22 år gammelt plot med de 
samme to hovedrolleskuespillere, der selv er blevet lige så 
mange år ældre.

For Anthony Perkins har Norman Bates været karrierens 
vigtigste rolle. Man forstår derfor også godt, at han har kun
net lokkes med på spøgen, og han yder da også endnu engang 
en overbevisende præstation.

Men dermed er også det pæneste sagt om dette snylterværk. 
For hvor Hitchcock byder på den bevidste filmkunstners gen
nemførte stil, kan Franklin kun komme med skabelongyse
rens moderne manerer. Og Tom Hollands originalmanuskript 
er mindst lige så banalt som Hitchcocks og dertil ti gange så 
forskruet og forvirret, at historien ender i det rene opstyltede 
vås.

»Psycho II« føjer sig således pænt og anonymt ind i den 
række af gysere, der er fulgt i kølvandet på John Carpenters 
node- og moderigtige »Maskernes nat«. Og dens bedste se
kvens er da også det indledende citat fra Hitchcocks film: 
badekarsmordet med mere end 75 kameraindstillinger på 45 
sekunder er stadig det mest forbløffende montage-eksempel i 
den nyere filmhistorie.

Set i sammenhæng kan de to film tillige gøre tilskueren 
betydeligt klogere på de filmiske virkemidler og det er jo 
aldrig nogen skade til.

Asbjørn Skytte.

I korte træk går den nye handling ud på, at Norman Bates 
efter 22 år på en anstalt erklæres rask, og selvfølgelig (og 
ganske utroværdigt) straks vender tilbage til det skumle 
gamle hus, hvor hans sygdoms mareridt i sin tid udspillede 
sig. Det kan naturligvis aldrig gå godt. Der sker da også 
straks en lang række mystiske ting, som skal minde Norman 
om moderen og kaste ham tilbage i schizofrenien. Men det 
hele bliver ved de ydre mekanismer og nogle åbenlyse og 
trivielle »red herrings«. Først skal vi tro, at det er den lede 
bestyrer af Bates Motel, der står bag (en sådan uhumsk nedrig 
person ville aldrig forekomme i en Hitchcock-film), og da han 
myrdes, føres mistanken over på Marion Cranes søster, Lila 
(hvor den sympatiske Vera Miles ikke har meget at stille op i 
sin gentagelse af rollen). Dernæst afsløres det, at den søde 
unge pige, der har fattet interesse for Norman, er Lilas datter 
og står i ledtog med moderen, selv om hun siden fortryder det. 
Og først da såvel mor og datter som Normans flinke psykiater 
og en lige så flink ung mand er blevet bragt af vejen, vender en 
nydelig ældre dame, som optrådte perifert i filmens start, 
tilbage til handlingen og røber, at hun er Normans rigtige 
mor. Den gamle Mrs. Bates var hendes søster, som passede 
barnet, fordi hans mor så sandelig også har været indlagt på 
tosseanstalten. Hvorefter den på ny sindssyge Norman kan 
gentage sit moderdrab og bære liget op i værelset på første sal. 
Alt er igen ved det gamle -  og der er dermed (desværre) banet 
vej for et opus III.

Franklin er da en ganske dygtig, om end helt anonym 
håndværker, og ind imellem forekommer der nydelige pasti
cher på Hitchcocks kameraføring og replikker, men snart 
drukner det hele i den moderne tekniks krasse og realistiske 
effektjageri (et knivhug gennem munden og ud gennem nak
ken i ét shot, f.eks.) sovset nervepirrende ind i fed Dolby 
stereo.
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