
UNGDOMSFILM
FOR
VIDEREKOMNE
»Kliken fra St. Elmo« tager pulsen på 80’emes idealer 
og dårlige undskyldninger -  og 
placerer sig blandt 80’emes bedste film

Personerne iscenesætter 
deres liv som et skuespil: 

Kirbo vinder for et kort 
øjeblik sin uopnåelige 

kærlighed, Dale (Andie 
M» Dowell), i en dramatisk 

erobringspositur, hvorefter 
han kan køre lykkelig bort -  

dramaet var målet, ikke 
kærligheden. Hvis man i 

Kirbos ansigtstræk 
genkender Martin Sheen, er 

det ikke helt i skoven, idet 
skuespilleren trods navnet 

Emilio Estevez er Sheens søn

Instruktøren Joel 
Schumacher

»K liken  fra St. E lm o« er et m estervæ rk, in 
tet m indre. N oget så sjæ ldent i dag som  en  
film  m ed en  original og person lig stil. N o 
get så sjæ ldent som  en film , der v o v er  et 
øje på et upopulæ rt budskab og en stilise
ret form , der er fjernt fra den genre, film en  
indskriver sig i -  og som  den lanceres i -  , 
den rom antiske un gsom skom edie  om  den  
svære, første tid  som  voksen .

D en n e svære tid  er i film en  ikke begræn
set til den første tid, derim od sikrer stilise
ringen noget m ere un iverselt. Et b ev id st
hedsn iveau , der går langt ud over, hvad
ungdomsfilm ellers præsenterer os for. En
livserfaring og psykologisk indsigt langt ud 
over, hvad u n gdom m en  (film ens personer 
og prim æ rpublikum ) for en realistisk be
tragtning kan besidde. O g et artikulations
n iveau , der forudsæ tter en bearbejdning a f  
psyken langt ud ov er det a lm indelige.

U d en  at bevæ gt sig -  for langt -  ud i

dybdepsyko logiens krinkelkroge er film en  
psykologisk  dybdeborende, i kraft a f  en  
elegant stilisering, der sam tid ig  evn er at 
om sæ tte tem atikken  i letløbende situatio
ner og dialog, perle på perle serveres ube
sværet, som  var det den sim pleste sag a f  
verden. Er kunst at se det enkle i det k om 
plicerede, er k om ed ien  som  kunstnerisk  
genre at præsentere stoffet underholdende, 
engageret og m orsom t, så m an på én gang  
glem m er alvoren og a lligevel er den sig be
vidst, ja, så er »St. E lm o« helt oppe at 
ringe.

Tilpasning og oprør

V i m øder syv  unge i alderen om kring 22 år 
ca. fire m åneder efter, de har forladt co l
lege og følger dem  et par m åneder, h vor de
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prøver kræfter m ed  arbejdsm arked og par
dannelse. D e  m øder verdens pligter, krav  
og nederlag m ed  de am bitioner, idealer og  
frustrationer, som  er indpodet under for
æ ldrenes og sk olens beskyttende vinger og  
m ed sk oletiden s k likedannelse so m  sikker
hedsnet.

G rup pesam m en holdet v iser så ledes 
bagud, m en  også frem  m od  pardannelsens 
faste venskabskreds. D a  ingen a f  de to  si
tuationer er den faktiske på det trin, hvor  
personerne står, og da film en  praktisk taget 
ikke inddrager personer udenfor gruppen, 
så får gruppen et ikke-realistisk præg. D en  
er et b illede på årene før og  efter og en  
sam m en lign ing  im ellem  dem , teenageåre
nes eksperim enter og ballade i et beskyttet 
m iljø , h vor m an drøm m er om  verdenen

vindu erne raslede, for det hører ligesom  
til, når m an gør karriere. H an ledede ’D e  
unge D em okrater’ på un iversitetet, m en  
arbejder nu for en  R epublikansk senator -  
»M ovin g  up«, so m  han siger.

D en  i dobbelt forstand sm arte pige Jules 
kom penserer for foræ ldrenes sv igten  ved  
at føre sig frem  som  »8 0 ’em es  k v in d e«  
m ed hurtige affærer, der skal sikre et liv  i 
sus og dus -  og sim pel accept. Enten er 
m an en  succes eller m an er nul og nix. 
O gså for den m elodram atiske og m o n o 
m ane K irbo er en  hvilken  so m  helst kar
riere fin-fin , h v is  den bringer ham  i næ rhe
den  a f  den ultrafem inine D ale, hans drøm  
om  en  livsledsagerske til parties i de bedre 
kredse. »H u n  er det en este b ev is  på G u d s  
eksistens på denne planet. Foruden den

m ystiske kraft, der hver gang fjerner en  a f  
m in e sokker i tørretum bleren«.

A lle elsker den k øn n e saxofonsp illende  
Billy, der svigter kone og barn derhjem m e, 
lover  bod og bedring og  guld og grønne 
skove, og  svigter. H an  har ingen karrie
ream bitioner og m angler det stærke ov er
jeg, der skal til for at styre op  m od  en vir
kelighed, so m  ikke har brug for tabere. Og  
så er der den lidt fortabte W endy, so m  den  
rige far v il have fornuftigt gift, og  so m  er 
den eneste, der holder gruppens tidligere 
fælles sociale idealer højt, og so m  også kla
rer oprøret m od  den om klam rend e fa m i
lie. »Far, jeg  leverer b ilen  tilbage, jeg  kan  
ikke køre på socialarbejde i en  luksusbil. 
O g jeg  leverer også H ow ie tilbage!«

T ilpasn ing og oprør i alle afskygninger,

Kevin og Jules diskuterer det 
virkelige liv -  med 
forfatterspirens påtagne distance 
og maneater’ens påtagne 
koketteri. Er de roller, vi spiller 
for hinanden, udtryk for egne 
ambitioner og drømme eller 
forsøg på at leve op til andres 
forventninger og krav?

Nederst:
Leslie (t.v.) støtter Wendy i en 
kvinde-til-kvinde snak, men 
under den tilsyneladende 
livserfaring og det polerede 
udseende er Leslie selv den mest 
usikre af de to. Andres 
problemer og rollen som 
frelsende engel bliver et værn 
mod selvransagelsen

udenfor, og fam ilied annelsens faste ram 
m er, hvor eksperim enterne er lagt bagude  
og erstattet a f  tryghed og stabilitet, et nyt 
beskyttet m iljø , hvor m an drøm m er om  
den tidligere frihed. G ruppen er sam tid ig  
et tvæ rsn it a f  livsholdninger, d e lv is  un i
verselle, d e lv is  præget a f  80’em es  n ykon
servatism e.

D er er den  (påtaget) fø lsom m e forfatter
spire, K ev in  -  »M e? O h, it a in ’t easy being  
m e«, der ikke kom m er længere en d  til sex, 
når han v il diskutere live ts m ening. Indtil 
den arkitektstuderende og snusfornuftige  
L eslie afbryder deres affære og fortæller 
ham , at der er forskel på sex og kærlighed  
(hvorfor er pigerne altid  så kloge?). H un  
var direkte fra kollegiet flyttet i parforhold
m ed sin high school sweetheart, Alec (Ke
vin: »The couple m ost likely to couple«), 
m en »jeg m å have noget selv , før jeg  kan  
dele m ed  andre«. A lec var hende utro, så

socia le am bitioner, karriereræs, den store 
kærlighed, det uform ulerede oprør og den  
ægte frigørelse. U n g d o m m en s store id e
aler, der drukner i den vo k sn e hverdags 
gørem ål, som  i »G ruppen« (S idney Lum et, 
1966, efter M ary M cC arthys rom an om  
30’em es  kvindefrigørelse). D en  socia le til
pasning i de unges sidste fr ihedsm anifesta
tion , som  i »S idste nat m ed  k lik en« (A m e
rican Graffiti, G eorge Lucas 1973). D en  
bitre gøren status, so m  i »G en syn  m ed  
ven nern e«  (T he Big C hili, Law rence K as- 
dan 1983). D et er der a ltsam m en  i »St. 
Elm o«. Bare bedre.

Situationerne og personbeskrivelseme 
kan lægges i forlængelse a f  h inanden , og  
m an får et helt katalog over vok sen livets  
kriser og tryghedssøgen, forelskelse og 
utroskab, kærlighed og skilsmisse, arbejds- 
am bitioner og livsidealer, drøm m e og rea
liteter. L igeledes kan gruppen ses som  et
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tvæ rsn it gen nem  80’em es  po litisk -socia le  
brydninger, d e  kritiske idealer der slides 
ned i ræset for person lig succes, den per
son lige frihed, der drukner i realpolitik
kens enhver-er-sig-selv-næ rm est, erfarings
bearbejdelsen og den personlige stillingta
gen, der er eneste vej gen nem  stadig m ere  
hule ideologier.

D et er store tem aer, m en  film en  udtryk
ker sig ikke firkantet og  pom pøst. D en  
frem står som  en fin tfø lt registrering a f  
m ere eller m indre desperate forsøg på at 
find e sig se lv  og få foden  under eget bord, 
form id let m ed  en  herlig d istancerende hu
m or, der trods den  d istancerende effekt 
snarere er personernes en d  film ens. D et  
sidstnæ vnte er originalt og karakteristisk  
for film en s stil.

Stilens poesi

A m erikansk film s trad itionelle styrke lig
ger i v isu alite t og forløb. B illeder og  hand
ling beskriver personers adfærd, og gen
nem  den ydre iagttagelse opstår den  v i
suelle tanke, so m  en art behavioristisk  psy
kologi om sat i billedsprog. B illederne (og  
de øvrige v irkem idler) er derm ed først og  
frem m est beskrivende (inden  for de'sprog
lige koder), og de bringer handlingen fra 
in troduk tion  til konklusion .

»St. E lm o« har ikke et sådant forløb fra 
start -  til slutpunkt, ingen kontinuerlig  
story. Forløbet består i stedet a f  sm åsitua- 
tioner, nogle enkeltstående, andre klippet 
rundt m ellem  h inanden, indbyrdes kontra
sterende, k om m enterende, nuancerende. 
Situationerne fungerer som  den ikke-natu- 
ralistiske kunstners m alerier, det er ikke, 
hvad  billedet forestiller, m en  dets k o m p o
sition , farvevalg etc., der giver m ening.

Som  f.eks. en a f  de sidste scener, h vor  
W endy tager afsked m ed sin  uopnåelige  
kærlighed, Billy, der er hendes d iam etrale  
m odsæ tning. W endy er om sid er flyttet i 
egen lejlighed, og under deres sam tale ses 
hun m ed  (nym alet) lyseb lå  væ g so m  bag
grund og i lys skjorte m ed  tynde blå v in 
kelrette striber. D et lyse angiver hendes  
nye start, det blå og striberne det køligt 
kontrollerede, so m  er hendes psykologiske  
arv. B illy er derim od  set m ed  m ørke skyg
ger som  baggrund og i kraftigt rødspraglet 
skjorte, den uregerlige person lighed, der 
har bragt ham  dertil, hvor m ulighederne  
synes ud tøm t (det m ørke). B illedskiftene, 
h v or  de gradvis bringes tættere sam m en , 
beretter i sig se lv  om  deres forsøg på at nå 
hinan den  og -  v ia  farverne -  om  det um u 
lige i forsøget.

B illederne er så ledes ikke traditionelt 
handlingsbefordrende, m en  tem atisk  k o m 
menterende. I nærbillederne, hvor bredfor
matet (scope) fremhæver baggrundene, der 
er ude a f  fokus, så farverne frem står ab
straheret fra tingenes form og smelter sam
m en m ed  personernes sindstilstand. I de 
usæ dvan lig  m ange indendørs totalbilleder, 
hvor væ relser to m m e so m  haller eller 
overfy ld t m ed  ting eller m ennesker udtryk
ker personernes forsøg på at finde tryghed  
i m iljøet, at frigøre sig fra psykologiske

bindinger og at signalere en  bestem t liv s
holdning.

Som  f.eks. Jules, der har indrettet sig i 
en B o Bedre lejlighed m ed  lyserøde vægge 
og lyseblå, draperede gardiner. D a  alt bry
der sam m en  for hende, låser hun sig inde  
og sidder næ rm est i fosterstilling m ed  åbne  
vindu er ud m od  v interku lden og de store 
gardiner flagrende ind i lokalet. M elodra
m atisk  ud over alle grænser, m en  ikke i 
film en s iscenesæ ttelse, derim od  i pigens 
egen. Som  Billy, der først når ind  til hende, 
også bemærker: »S ikken et selvskabt 
dram a!«

Personernes se lv iscenesæ ttelse (og afslø
ring a f  den) er film en s m est originale træk, 
der adskiller den  fra alle andre u n gdom s
film  og form entlig  fra alle andre film  over
hovedet. O ftest frem går det kunstneriske  
niveau  a f  evn en  til at hæ ve sig over hand-

u im poneret k om ed ieform  opnår film en  
den  yderste stilisering a f  fik tionen , h vor  
personerne se lv  artikulerer film ens tem a
tik. Elegant og poetisk .

U d o v er  beundring -  og undren -  over, 
at det kan lade sig gøre at lave sådan et 
m anuskript og sådan en film isk  realisering  
a f  m anuskriptet, skal også frem hæ ves de  
helt unge skuespilleres præstationer. D e  
spiller som  m ed et helt liv s erfaring at øse  
af, ikke b lot skuespillererfaring, m en  også  
livserfaring. N år de nu faktisk ikke kan 
have den erfaring, kunne effekten være 
blevet præ tentiøs, teatralsk, bom bastisk , 
m en nej, sp illet er netop  så kontrolleret og  
overbev isend e, at personernes indsigt fore
kom m er dram atisk stærkt virkende og  ofte  
m edrivende m orsom t, når de unge kan 
form ulere ’livets problem er’ i en n ø d d e
skal. Som  når W endy siger til sin  p lum pe

Billy’s (Rob Lowe) 
desperate 

saxofonudladning 
midt i den 

studentikose 
livsudfoldelse i 

stamværtshuset St. 
Elmo, mens hans 
kone (dækket af 
Billy) i en anden 

form for desperation 
provokerende flirter 
med en hård nitte i 

baggrunden (i midten 
af billedet)

Afskedens time, 
Billy rejser bort, og 

så er der seks tilbage: 
Kirby (Emilio 

Estevez), Leslie 
(Ally Sheedy), 
Wendy (Mare 

Winningham), Jules 
(iiemi Moore), 
Kevin (Andres 

McCarthy) og Alec 
(Judd Nelson)

lingsplanet og lægge kom m entarer ind  v ia  
fortæ lleplanet (de inform ationer, som  per
sonerne ikke op lever i handlingen, f.eks. 
underlæ gningsm usik, klipning, sym boler
o.l.). »St. E lm o« går et skridt videre og hæ
ver så at sige handlingsplanet til fortæ lle
plan. P ersonerne iscenesæ tter se lv  det liv , 
filmen viser, de har simpelt hen fortæl
lerens (instruktørens/manuskriptforfatte- 
rens) bevid sthed  om , hvad der sker, og  de  
udtrykker det ikke kun indirekte, m en også  
direkte i dialogen.

Indholdet i personernes sam taler er på 
et n iveau , som  var det udskrifter fra en  
psykiatrisk afhandling, b lot skrevet om  til 
dialog og afpasset efter inform ationerne i 
de øvrige film iske virkem idler. I en ganske

mor: »T æ nk på det på den m åde: du  har 
altid øn sket at se ud so m  Elizabeth Taylor. 
D et gør du nu!«

Skuesp illerpræ stationem e skyldes natur
ligv is også instruktøren. Joel Schum acher  
har skrevet m anuskript til »C ar W ash«  
(1976) og »T h e W iz«  (1978) og instruerede 
»The Incredible Shrinking W om an«
(1981). Intet af det løftede låget for hvad 
der var i ven te, det gjorde til gengæ ld -  
om end i m indre form at -  hans vellykkede 
T V -film  »A m ateur N ight at the D ix ie  Bar 
and G rill« (1979), også et kom ed ie-dram a  
m ed m ange h ovedp ersoner (og m ed  m in 
delser om  R obert A ltm ans »N ash v ille« ).

Især m å det tilskrives Schum achers in d 
sats, at de unge skuespillere kan få dét til at
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fungere, som  m an skulle tro um uligt: de 
taler i poetisk  sprog, velk lingende, sm ukt 
m odulerede sentenser, sprængfyldt a f  m e
ning og a lligevel ikke budskabstungt, m en  
afpasset efter den  enkelte scenes leje, fø l
som t, rasende, crazy-hum oristisk , den  
skæ ve po inte, som  ingen hører, den stille  
desparation .

Som  Jules, der har inviteret K ev in  m ed  
hjem  og ha lvt ind ladende, ha lvt drilsk  
(m ed  h o ved et på sn ed  i næ rbillede) spør
ger ham: »A ll the nights w e sat up talking  
-  how  com e you  never m ade a pass at 
m e?« Sagt m ed  en in tonation  som  var det 
et digt og stilheden bag ordene et cem ba
loakkom pagnem ent. Lytter v i til m usikken  
i ordene høres noget andet end  den  in v ita 
tion , K ev in  opfatter (og afviser), n em lig  en  
bøn  og hjælp -  som  Jules heller ikke se lv  er 
sig b ev id st i situationen . Ikke desto  m indre  
kan hun i få ord fortælle B illy (i o v en 
n æ vn te m elodram ascene), hvordan  para
derne sæ ttes ind  so m  værn m od  selvkon- 
ffon tation  og ærlig snak m ed  andre!

»St. E lm o« er en  film , der har så m eget 
i sig, at det ikke kan op sum m eres og kon
kluderes i en  anm eldelse, kun an tydes som  
anbefaling til se lvsyn . Ih u k om m en d e alle 
de forkølede danske ungdom sfilm  kan 
m an også godt fristes til at anbefale danske  
film folk  et besøg i biografen. »St. E lm o«  
kan næ ppe gøres efter, m en  h vor kan m an  
dog lære m eget a f  den. O m  at lave film . 
O m  at lave film  m ed  noget på hjerte.
KLIKEN FRA ST. ELMO
St Elmo’s Fire. USA 1985.
P-selskab: Columbia-Delphi IV. Ex-P: Ned Ta
nen, Bernard Schwartz. P: Lauren Schuler. P-le- 
der: Ray Hartwick. Instr: Joel Schumacher. 
Instr-ass: Gary Daigler, Katterli A. Frauenfelder. 
Manus: Joel Schumacher, Carl Kurlander. Foto: 
Stephen H. Burum. Kamera: Elliott Davis. 
Farve: Metrocolor. Klip: Richard Marks. Ark: 
William Sandell. Dekor: Charles M. Graffeo, Ro
bert Gould. Rekvis: William A. Petrotta. Kost: 
Susan Becker. Musik: David Foster. Sange: 
»Love Theme From St. Elmo’s Fire« af David 
Foster, Cynthia Weil; »St. Elmo’s Fire« af David 
Foster, John Parr; »Shake Down« af Billy Squier, 
»This Time It Was Really Right« af David Fo
ster, Jon Anderson; »Saved My Life« af David 
Foster, Fee Waybill, Steve Lukather, »One 
Love« af David Foster, Bob Rock; »Stressed 
Out« af Foster, J. Graydon, S. Kipner; »Young 
and Innocent« af J. og D. Elefante; »If I Tum 
You Away« af Foster, R. Marx; »Into the Fire« 
af Todd Smallwood; »Give Her a Little Drop 
More« af J. Chilton; »Respect« af Otis Redding; 
»(Meet) The Flintstones« af W. Hanna, J. Bar- 
bera, H. Curtin. Koreo: Kenny Ortega. Tone: 
Frank Warner, William J. Wylie, Gary S. Ger- 
lich, David Hawkins, Gene Cantamessa, Gregg 
Landecker, Steve Maslow, Doc Kane.
Medv: Emilio Estevez (Kirbo), Rob Lowe (Billy), 
Andrew McCarthy (Kevin), Demi Moore (Jules), 
Judd Nelson (Alex), Ally Sheedy (Leslie), Mare 
Winningham (Wendy), Martin Balsam (Mr. Bea- 
mish), Andie MacDowell (Dale Biberman), 
Joyce Van Patten (Mrs. Beamish), Jenny Wright 
(Felicia), Blake Clark (Wally), Jon Cutler (Howie 
Krantz), Matthew Laurence, Gina Hecht (Ju
dith), Anna Marie Horsford (Naomi), Patrick 
Winningham, Andy Scott, Christian Iraberen, 
Daniele Iraberen, Bennet Bowman, James Car- 
rington, Kaaren Lee, Nora Meerbaum, Don 
Moss, Whip Hubley, Michele Winding, Jim Tur
ner, Mario Machado, Judy Kain, Seth JafFe, JefF- 
rey Lampert, Elizabeth Arlen, Scott Nemes, Ber
nadette Birkett, Vincent J. Isaac, Dean R. Miller, 
Jamison Anders, Cindi Dietrich, David Lain Ba
ker, Daniel Eden, Laurel Page, Thom Bierdz, J. 
T. Solomon, Reid Rondell.
Længde: 108 min. Udi: Columbia-Fox. Prem: 
8.11.85 -  Grand + Cinema 1-8.
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