


V ideo’erne og tegneserierne har fo r  alvor 
påvirket den gængse fortæ llende film . »Sub- 
w ay« er en poetisk  film , der bærer præg a f  

fran sk  charm e og am erikansk rytm e. Vel
sm urt og sm uk, pudsig  og pjusket som  man  
ska l være i dag. Formen, sansen fo r  tidens 
sm a g  lige her og nu, er a f  altoverskyggende  
vigtighed. Formen er indholdet. D et er vist 
kun de helt unge i v ideo’ernes vold, der f in 
der den interessant som  andet end fæno
men. M en det handler heller ikke om  at 
være interessant.

»Subw ay«s helt Fred (C hristophe L am 
bert) hugger nogle vigtige papirer fra H ele- 
na’s (Isabelle A djani) æ gtem and v ed  et 
stort fint fødselsdagsselskab. M andens  
M ercedes forfølger Freds lille P eugeot 205  
helt ned i dybet, i Paris’ trafikale underver
den , so m  plejer at hedde M étro, m en  som  
på pariser-karl-sm artsk hedder subway.

H ernede i det v isu elt fascinerende, luk
kede un ivers udsp illes så det m este a f  
»Subw ay«, m ed  den  gu lerodsfarvede  
punk-k lippede Fred so m  guide for det v e l
hængte steady-cam . M ed ham  glider v i 
rundt i nutids-pittoreske om givelser  a f  
lange buede gange, rør, gitre, skakter, e le
vatorer, kakler og togskinner. N år  v i ikke  
ser m ed  ham , ser v i fra frøperspektiv op  på 
ham  og får nydeligt indram m ed e indstil
linger ud a f  det, fordi lofterne er så særegne 
og linserigtige.

M ange scener starter i et næ rbillede. En 
flaske eller en rulleskøjte bevæ ger sig væk, 
hvilket sker i et gevaldigt em p o  på grund  
a f  v id v in k len , kam eraet tiltes let og -  voila
-  v i får det hele m ed. N ed  i sort før næ ste  
scene, der for eksem pel brydes a f  farven på 
det tog, der kører ind  i b illed ets dybde.

I sm å tableau’er m øder v i underverde
nens indbyggere: Rulleren, der hedder så
dan dels fordi han kører på rulleskøjter, 
dels fordi han ruller folk for håndtasker; 
blomstersælgeren, der behæ ndigt skifter 
side og bevæ ger sig op  og ned igennem  
underverdenen. V i m ød er til percussion- 
lyde den  sorte bodybu ilder G rand Bill, og  
v i m øder m usikere nok til at sam le indtil 
flere rock-bands.

D e  fungerer overvejend e so m  hjælpere 
for Fred i flugten fra H elenas m ands hånd
langere og fra undergrundens politi. P o liti
kom m issæ ren  -  en  b land ing a f  C olum bo  
og D en  G am le -  får hjælp a f  d e uduelige  
B atm an  og Robin, der er nøjagtig lige så 
tegneserieagtige so m  de lyder. M en dét er 
hele persongalleriet, og ingen næser er sat 
op  efter at være andet eller mere.

H elena dukker op  i sit overklasseskrud  
for at handle m ed  Fred på ægtefæ llens 
vegne, og hun falder for ham  i al afseksua- 
liseret uskyldighed. M ens hendes skrud og  
sim ili i løbet a f  film en  æ ndres til ternede  
bukser og hestehale, æ ndres også hendes  
holdning til Freds arrest. H un udnævner 
politiet til hans beskytter, og kom m issæ ren  
til sh erif i hendes egen private western, 
hvor sheriffer altid beskytter den ene for
bryder m od  de andres -  her æ gtem andens
-  kugler.

»H ar du aldrig været i biffen«, spørger 
hun Fred, da han ikke stikker hænderne i 
vejret ved synet a f  hendes revolver.

O g sådan er det hele vejen. H ele vejen , 
til Fred udånder i slow  m otion  i H elenas  
arm e, m en s bandet sp iller og nogle gam le  
fjolser klapper.

D en  ironiske d istance er nok film ens  
vigtigste ingrediens. V i skal ha’ sm ykker og  
sm ok in g som  i »B orte m ed  blæ sten«. M en  
for sjov. U d e a f  norm alsam m enhæ ng. V i 
skal h ave show  som  i en  Busby Berkeley- 
m usical -  m en  m ed  po litiet so m  dansep i
ger i takt til underlæ gningsm usikken. V i 
skal h ave skønhed  so m  i en Tarkovskij- 
film , m en  uden at det ser for konstrueret 
og dybsindigt ud. V i skal have kvikke be
m æ rkninger som  i en  L ub itch-kom edie, 
m en uden at de hænger sam m en  og laver  
en historie. O g v i skal have thriller uden  
spænding.

F ilm en  vælger at sæ tte sig m ellem  alle  
de stole, der findes i norm alfilm ens ver
den, og deri ligner den m ange andre unge 
film  og især v id eo ’er. En m ager h istorie at 
hænge ep isoderne op  og en  usæ dvanlig  el
ler ikke-realistisk setting, der isolerer m a
nerer og attituder, m en  ikke specielle  te
maer. D ét er standardopskriften for dén  
cocktail.

R ulleren, blom stersæ lgeren og trom m e
slageren er kom poneret udfra m in iu n iver
sets egne love. M en se lv  om  film en  tange
rer en hyldest til friheden i m arginale sam 
fund -  de pudsige eksistensers frihed -  så 
er figurerne m ere anekdotiske end  d e  er te
m atiske svæ rvæ gtere a f  nogen som  helst 
art.

D er er lidt »W arriors« ov er »Subw ay«, 
m en den film  bragte eventyrets norm er  
m ed sig. D en s karakterer foregav ikke at 
skulle være kom plekse personligheder, 
hvor »Subw ay«s karakterer ligger på græn
sen til norm alsam fundets, m en  er lige så 
flade som  tegneseriernes.

M en de har også tegneseriefigurem es  
hu m or i og om kring sig. D en  løse  fortælle
form  giver rum  til pudsighederne, sm å v it
tige ep isoder bygget op  om kring den m eget 
enkle kerne. K ernen er sa m m en stød et a f  
»n orm alverd enen s«  m anerer m ed drinks 
før m iddagen og pardans og fyrværkeri 
som  forlystelse -  m en  under jorden . D et

ADJANI
A llerede som  20-årig b lev  Isabelle A djani 
film stjerne a f  den funklende siaes. T itelrol
len  i F rancois Truffauts »L ’H isto ire d ’A- 
déle H .«  (»I kæ rlighedens lænker«) gjorde 
hende internationalt kendt. H un b lev  n o 
m ineret til både O scar og den franske Cé- 
sar og opnåede N ew  Y ork-film kritikem es  
pris.

rigtige på det forkerte sted. Eller m åske er 
pointen  netop, at det er det forkerte på det 
rigtige sted. D et er v ist ikke så vigtigt.

G læ den over at fortælle er vigtigere end  
over det fortalte. Pudsige tableauer og  
kvikke bem æ rkninger er hvad  »Subw ay«  
har på hjerte. Så det er en  letsindet film , 
se lv  om  den ender tragisk m ed  en død  helt 
i slow  motion.

O rson W elles sagde engang noget om , at 
det at lave film  var som  at have verdens  
største elektriske tog. »Subw ay«s instruk
tør Luc B esson  er kun 26 år, og han fik 15 
m illion er franc at lege m ed  nede i m etroen  
a f  film selskabet G au m on t, der d istribue
rede hans første film  »L e d em ier  C om bat«  
(D en  sidste kam p) fra 1982.

M en selv  om  m etroen  er en god  g im 
m ick  og se lv  om  charm en rocker derudaf, 
så har det nu engang altid  været sjovere  
se lv  at lege end  at se andre gøre det.

SUBWAY
Subway. Frankrig 1985.
P-selskab: Les Films du Loup/Tsf Production/ 
Gaumont/TFl Films Production. Ex-P: Louis 
Duchesne. P: Luc Besson, Franois Ruggieri. 
P-leder: Edith Colnel. Instr: Luc Besson. Instr- 
ass: Didier Grousset, Patrick Alessandrin. Ma
nus: Luc Besson, Pierre Jolivet, Alain Le Henry, 
Marc Perrier, Sophie Schmit. Foto: Carlo Varini 
(farve). Klip: Sophie Schmidt. Ark: Alexandre 
Trauner. Rekvis: Isabelle Wolf. Sp-E: Bernard 
Terreau, Les Freres Trielli, Patrick Soler. Kost: 
Martine Rapin, Magali Guidaschi. Musik: Eric 
Serra. Tone: Harald Maury, Harrick Maury, Gé- 
rard Lamps, Bruno Bourgade.
Medv: Isabelle Adjani (Helena), Christophe 
Lambert (Fred), Michel Galabru (Gesberg), 
Jean-Hugues Anglade (Rulleskøjteren), Jean- 
Pierre Bacri (Batman), Pierre-Ange Le Pogam 
(Jean), Jean-Claude Lecas (Robin), Michel d’Oz 
(Jean-Claude), Christian Gomba (Store Bill), Ri
chard Bohringer, Jean Bouise, Jean Reno, Arthur 
Simms, Constantin Alexandrov, Eric Serra, Be- 
noit Regent, Isabelle Sadoyan, Jimmy Blanche, 
Alain Guillard, Catherine Luton, Jean-Michel 
Castanie, Marie Vincent, Pierre Carive, Michel 
Montanary, Patrick Perez, Guy Laporte, Eric 
Proville, Francis Lemonnier, Dominique Hen- 
nequin, Vincent Skimenti, Franois Ruggieri, 
Magsali Guidasci, Roselyne Brunet, Bernard 
Pollak, Brigitte Chamarande, Arnold Walter, 
Jacky Jakubowicz, Jean-Luc Miesch.
Længde: 103 min. Udi: Jesper. Prem: 8.11. 85. -  
Dagmar + Palladium + Biografen (Århus) + Café 
Biografen (Odense) + Café Biografen (Vejle).

Amerikanerne var vilde med hende og
sammenlignede hende med den unge 
Jeanne Moreau, med Stephane Audran, 
Elisabeth Taylor og -  som om det ikke 
kunne være nok -  med Jam es Dean. Det 
var New Yorks skarpe tunge Pauline Kael, 
der udnævnte hende til den kvindelige Ja
mes Dean.
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