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K L I P

FILM PÅ VEJ
Som de fleste andre skuespillere med re
spekt for sig selv forsøger nu også Klaus 
Maria Brandauer sig med en tur i in- 
struktørstolen. The Artisan hedder fil
men, der handler om et attentatforsøg 
på Adolf Hitler. Brandauer, som vi se
nest (ikke!) har set i Istvan Szabos Ha- 
nussen medvirker selv i filmen og får op
bakning fra bl.a. Brian Dennehy og 
Marthe Keller. Filmen har været under 
indspilning i Østrig samt Mtinchen og 
Budapest.

Australia er titlen på en fransk-bel- 
gisk-schweizisk coproduktion omhand
lende de strabadser, der mødte de første 
europæiske emigranter i Australien. Je- 
remy Irons, Fanny Ardant, Tcheky Ka- 
ryo er på rollelisten og instruktionen 
foretages af Jean-Jacques Andrien i føl
gende lande: Frankrig, Belgien, Eng
land og Australien.

Den schweiziske instruktør Carl 
Schenkels næste projekt Silence Like 
Glass beskrives som en dramathriller til
sat lidt humor. Martha Plimpton, Jamie 
Gertz, George Peppard, Gayle Hunni- 
cut og Rip Torn medvirker i filmen, der 
handler om to unge piger, som ikke la
der sig slå ud af bevidstheden om at de 
lider af cancer. Optagelserne har fundet 
sted i Mtinchens Bavaria studier.

Julian Sands, Stéphane Audran, Aye- 
sha Dharkar og Saeed Jaffrey medvirker 
i Manika: The Giri Who Lived Twice, en 
efter sigende særpræget reinkarnations
historie. Det fransk-schweiziske projekt 
instrueres af Francois Villiers og optages 
på Sri Lanka og i Nepal.

En anden absolut spøjs nyhed er at 
Henrik Ibsens skuespil ’En folkefjende’ 
filmatiseres af den indiske filmveteran 
Satyajit Ray i Calcutta. Titlen er nu Ga- 
nashatru og Soumitra Chatterji, Dhriti- 
man Chatterji og Ruma Guhathakurta, 
utivlsomt kendt fra en syndflod af indi
ske film, er blandt de medvirkende.

Produktionsselskabet Limelight, der 
gav verden koncertfilmen med Prince 
Sign o ’ the Times kommer nu med en op
følger under titlen Medium Rare. Burt 
Young, Brad Dourif og Lainie Kazan 
medvirker sammen med musiknavne 
som Meatloaf og Isaac Hayes samt LSD- 
profeten Timothy Leary.

En biograffilm med titlen Bethune: 
The Makin O f A Hero er nu igen påbe
gyndt, efter at optagelserne har ligget 
stille i et års tid p.g.a. problemer i Kina. 
Der optages nu i Montreal og Spanien. 
Donald Sutherland spiller den canadi
ske kirurg Bethune, der deltog i den

spanske borgerkrig og den kinesiske re
volution -  Sutherland har allerede spil
let rollen i en TV-film fra 1979. Anouk 
Aimée spiller Bethunes kone, som han 
giftede sig med tre gange og var skilt fra 
i to omgange. løvrigt ses Helen Mirren, 
Helen Shaver og Ronald Pickup. Philip 
Borsos instruerer.

Jeff Goldblum, Miranda Richardson, 
Dexter Fletcher og Anemone optræder 
i Fernando Truebas nye film The Mad 
Monkey. Filmen beskrives som et kon- 
temporært drama, der udspilles i Paris. 
Optagelserne har fundet sted i Frankrig 
og Spanien.

Efter hårde prøvelser som siciliansk 
gangster, polsk præst og udødelig skotte 
håber Christopher Lambert nu på at få 
lidt vind i sejlene med rollen som 
schweizisk pengeskabstyv på flugt for en 
forbrydelse begået ved en fejltagelse. 
Det foregår altsammen i Gene Quinta- 
nos kommende film, indspillet i Los 
Angeles, Why Me? Lambert får på pro- 
jektet moralsk støtte fra bl.a. Chri
stopher Lloyd, Michael J. Pollard, J.T. 
Walsh og Kim Greist.

Chattahoochee skulle dreje sig om hjem
mebryg og familiefejde. Filmens umage 
kombattanter spilles af Dennis Hopper og 
engelske Gary Oldman. Blandt de øvrige 
medvirkende er Frances McDormand og 
Pamela Reed. M. Emmet Walsh og Ned 
Beatty forsyner lidt sydstatsstemning til 
filmen, der instrueres af Mick Jackson i 
bl.a. South Carolina.

Godt nyt til alle tilhængere af brødre
ne Joel og Ethan Coen Biood Simple og 
Arizona Junior. Brødrene er nemlig på 
vej med endnu en ’wacky thriller’, M il- 
ler’s Chrossing. Denne gang med Gabriel 
Byrne, Hohn Turturro og Marcia Gay 
Harden på skuespillersiden. Der ind
spilles i New Orelans og Louisiana.

En bestseller af Elmore Leonard Cat 
Chaser skulle efter sigende i kultinstruk
tøren Abel Ferraras regi (Driller killer, 
hævnens engel og TV-serien Crime Story) 
have udviklet sig til en erotisk thriller. 
På rollelisten er Peter Weller, Kelly 
MCGillis, Charles Durning og Frederic 
Forrest. Filmen er indspillet i Miami, 
Puerto Rico og Santo Domingo.

Richard Donners actionfilm i viet- 
namveteraner-som-politidetektivergen- 
ren. Dødbringende våben blev så tilpas 
stor en succes at Lethal Weapon 2 nu er 
på trapperne. Og succesen har endda 
været så stor, at det endnu en gang er 
Donner der instruerer, mens Mel Gib- 
son og Danny Glover gentager deres rol
ler fra den første film. Endvidere med
virker Joe Pesci, Patsy Kensit og Joss

Ackland i filmen, der er indspillet i Los 
Angeles.

D anske Film
Helle Ryslinge er af Det danske Filmin
stitut blevet bevilget produktionsstøtte 
til en ny spillefilm, Lasse Seerups Hver- 
dag er arbejdstitlen, men noget tyder på 
at den måske ender med at lyde navnet 
Syrup. Filmen, betegnes som et sødt iro
nisk drama om den gennemsnitsdanske 
dagdrømmer Lasse Seerup, hvis liv rote
rer om et kunstgalleri. Per Holst Film
produktion A/S er filmens producent 
og Georg Metz er projektets konsulent. 
Filmen er gået i produktion.

Per Holst står også bag et nyt tegne
filmprojekt med titlen Fuglekrigen. Fil
men, der beskrives som hjertegribende, 
er i præproduktion (indstillet til støtte 
af konsulent Hans Hansen) og Jannik 
Hastrup er selvsagt på instruktørpo
sten. Konsulenterne Kirsten Bonnén 
Rask og Hans Hansen har endvidere 
indstillet Churchillklubben til forpro
duktionsstøtte. Projektet har ligget og 
boblet et års tid og bl.a. manglet en in
struktør. Nu har Søren Kragh-Jacobsen 
imidlertid meldt sig under fanerne på 
filmen, der handler om en gruppe ung
dommelige modstandsfolks meriter un
der besættelsen. Metronome Produc- 
tions A/S er produktionsselskab.

Kasper Rostrup har givet sig i kast 
med det psykologiske drama Dansen 
med Regitze, efter Martha Christensens 
roman. Nordisk Film står bag produkti
onen, der har så garvede folk som Ghita 
Nørby og Fritz Helmuth på rollelisten.

’En drømmerisk og smuk film’. Det 
skulle efter sigende blive resultatet, når 
den spillefilmsdebuterende kortfilmin
struktør Irene Werner Stage med tidens 
fylde får færdiggjort den netop påbe
gyndte Sangen om kirsebærtid. Det forly
der at Karsten Vogel vil sætte musik til 
filmen, der produceres af Hanne Høy- 
berg.

Å 'film  på vej
Hvis man troede at B-film med produc- 
tion values i den absolutte discount 
klasse var et fænomen, der udelukken
de hørte 50’erne til, tager man fejl. Her 
er en god håndfuld af slagsen, under 
produktion lige nu. Mange af dem vil 
sikkert blive udsendt direkte på video, 
de mere heldige vil måske gå en uge i en 
såkaldt ’grind-house’ biograf i Los An
geles eller New York. Forvent ikke at se 
nogle af disse film som favoritter til pri
sen som bedste udenlandske film ved 
næste års Bodil- eller Robertfest. Om
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ikke andet er flere af titlerne da ikke 
uden evner:

Beverly Hiils bodysnatchers hedder in
struktøren John Mostows kommende 
værk. Med på rollelisten er Frank Gor- 
shin -  kendt af et dansk publikum som 
Gækkeren i ’Ba tman-serien. Cockroach 
Hotel er en appetitvækker fra instruktø
ren Nicholas von Sternberg. Evt. familie
relationer til Joseph står hen i det uvisse. 
De medvirkende er endnu ikke kravlet 
frem. Flesh Gordon Meets The cosmic 
Cheerleaders lyder også som en udpræget 
charmerende sag. Dynen er ikke blevet 
løftet på rollelisten men Floward Ziehm 
er instruktør. Robert C. Hughes Memori
al Valley Massacre byder på Cameron 
Mitchell i en hovedrolle. Det kunne vir
ke som om han har tilbragt de sidste 25 
år af sin karriere udelukkende inden for 
exploitation. Michael J. Weldons nye un
dergrundsmagasin Psychotronic Video 
opgiver Mitchell som værende en af de 
28 mest fortravlede skuespillere. ’He’ll 
work anywhere for anybody? Mutant On 
The Bounty har sikkert intet tilfælles med 
hverken Gable- eller Brandoudgaven. 
Robert Torrance instruerer bl.a. Kyle T. 
Heffner og Doborah Benson. My Lovely 
Monster instrueres af Michael Bergmann 
og er med bl.a. Ferdy Mayne samt den 
excentriske science fiction og horror 
memorabilia-samler Forrest J. Acker- 
man. Nudity Required er åbenbart kravet 
til medvirkende som Julie Newmar og 
Troy Donahue. Filmen er seneste opus 
fra instruktør John Bowen. Bert I Gor
don er veteran fra 50’erne med film som 
The Amazing Colossal Man. Han er åben
bart stadig aktiv og kommer snart med 
Princess O f Darkness. Blandt de medvir
kende er Robert Forster og Lydia Denier.

Peter Risby.
Filmpriser 89
Dansk sejr for andet år i træk:Bille Au
gust filmen og Per Holst produktionen 
Pelle Erobreren vandt en Oscar som bed
ste udenlandske film, prisen der sidste 
år blev hevet hjem af Gabriel Axels Ba- 
bettes Gæstebud. Andet havde vi danske 
vel heller ikke forventet, nu da den dan
ske film, i den nationale bevidsthed, for
længst har indtaget den plads, fodbold
landsholdet nød godt af for nogle få år 
siden. Man kunne fristes til at mene, at 
August har udvist en lidet klædelig 
nonchalance overfor Oscar før og efter 
prisuddelingen, men på et punkt har 
han ret; kan prisen hjælpe denne og an
dre danske film mod øget omsætning 
ved billetlugen, ja så er alt vel såre godt

Danske films øgede potentiale som
kombineret kulturfremstød og eksport
vare som betimeligt til at kunne øve 
indflydelse på den nye filmlov -  men bli

ver lovgivningen god nok? og for at stil
le et meget dansk spørgsmål: Med hvil
ken film vinder vi Oscar’en til næste år?

Oscar
Markedsgøgl eller seriøs kunstpris, så 
blev de væsentlige Oscars ved The Aca- 
demy of Motion Picture Arts and Scien
ces enogtresindstyvende prisuddeling 
fordelt således: Bedste film blev Rain 
Main, o g  prisen for bedste instruktion 
tilfaldt Barry Levinson for denne film. I 
modsætning til sidste års ni Oscars til 
Den sidste kejser kom man ikke i år op på 
sådanne astronomiske tal, faktisk blev 
Rain Man med fire Oscars årets mest pri
ste film. Oscar for bedste mandlige ho
vedrolle tilgik nemlig Dustin Hoffman, 
og filmens fjerde pris var for bedste ori
ginale filmmanuskript, af Ronald Bass 
og Barry Morrow. Bedste skuespillerin
de blev Jodie Foster for rollen i Anklaget.

B.A.F.T.A. PRISEN
The British Academy of Film and Tele
vision Arts fordelte i år sine priser på 
følgende hænder: Bedste film blev Ber- 
nardo Bertoluccis Den sidste kejser. Ba- 
bettes Gæstebud gik af med prisen i kate
gorien bedste udenlandske film. Herud
over var Babette nomineret i fem andre 
kategorier, bl.a. som bedste film, altså i 
konkurrence med Kejseren, samt bedste 
kvindelige hovedrolle (Stephane Aud
ran). En pris for bedste instruktion gik 
til Louis Malle for Vi ses igen. Bedste 
mandlige skuespiller blev John Cleese 
for rollen i Fisken de kaldte Wanda. Mag
gie Smith blev bedste skuespillerinde, 
og det var i denne omgang for rollen i 
The Lonely Passion O f Judith Hearne. 
Akademiets æresmedlemskab gik i år til 
Alec Guinness. Prisoverrækkelsen blev 
foretaget af David Lean, der i sin tid in
struerede Guinness i dennes debutfilm 
Store forventninger (1946).

FELIX
Europa har fået sin helt egen europæi
ske pendant til Oscar. Den hedder Felix, 
og måtte jo komme her i årene op til ’92. 
Initiativet blev taget af Berlins kulturse
nator Dr. Volker Hassemer, og prisen 
blev derfor uddelt første gang i Berlin, 
men planen er at den hvert år skal ud
deles i en ny europæisk metropol, Paris 
og Glasgow er på tale som de næste mu
ligheder. I alt 48 film fra 27 europæiske 
nationer var tilmeldt prisuddelingen, og 
af disse har en europæisk nominerings
komité, bl.a. med deltagelse af Henning 
Carlsen, indstillet 25 titler, hvoraf pris
vinderen i en halv snes kategorier er
blevet udvalgt af en jury under for 
mandskab af den franske skuespillerin
de Isabelle Huppert. Blandt de menige

jurymedlemmer tælles navne som Ben 
Kingsley og Liliana Cavani. På længere 
sigt skulle alt dette udmønte sig i et 
egentligt Europæisk Film Akademi med 
en medlemsskare bestående af instruk
tører, skuespillere, manusforfattere, pro
ducenter, fotografer o.s.v. I skrivende 
stund forlyder det, at der er gjort alvor 
af planen, og at European Film Society 
med bl.a. Bergman i bestyrelsen er ble
vet oprettet.

De første Felix-priser blev i al væsent
lighed fordelt således: Prisen for bedste 
film gik til polakken Krzysztof Kieslow- 
skis En lille film  om kunsten at dræbe. Pri
sen for bedste instruktion gik til Wim 
Wenders for Himlen over Berlin. Bedste 
skuespiller blev Max von Sydow for rol
len som Lassefar i Pelle Erobreren. En 
pris som bedste unge skuespiller blev 
iøvrigt modtaget af Pelle Hvenegaard 
for titelrollen i samme film. Bedste kvin
delige hovedrolle gik til Carmen Maura 
for rollen i Kvinder på randen a f et nervøst 
sammenbrud. Særlige priser for livsværk 
tilgik henholdsvis Ingmar Bergman og 
Marcello Mastroianni. En fortjeneste- 
Felix blev endvidere modtaget af Ri
chard Attenborough.

BODIL
Under de hjemlige himmelstrøg har 
filmmedarbejderforeningen for enogfyr- 
retyvendegang uddelt Bodilstatuetterne. 
Og de blev fordelt således: Bedste danske 
film var Skyggen a f Emma og bedste in
struktør altså Søren Kragh-Jacobsen. 
Bedste skuespiller var Ole Lemmeke i 
Himmel og Helvede. Bedste kvindelige 
præstation blev leveret af Karina Skands 
i samme film. Bedste europæiske film 
blev i år Louis Malles Vi ses igen. En Bo
dil for bedste amerikanske film tilfaldt af
døde John Hustons sidste film The Dead.

BEDSTE PREMIERER
Sammenslutningen af Danske Filmkriti
kere udvalgte, efter sammenslutningens 
22. generalforsamling, de 10 bedste bio
grafpremierer i 1988:
1) Vi ses igen (fransk, Louis Malle)
2) The Dead (irsk/amerikansk, John Hu
ston
3) Stormy Monday (engelsk, Mike Figgis)
4) Bird (amerikansk, Clint Eastwood)
5) En måned på landet (engelsk, Pat 
O’Connor)
6) Hope and Glory (engelsk, John Boor- 
man)
7) Godmorgen, Babylon (italiensk, Paolo 
&. Vittorio Taviani)
8) Midnight Run (amerikansk, Martin 
Brest)
Delt 9. plads: Lunefulde måne (ameri
kansk, Norman Jewison) Stifinderen 
(norsk, Nils Gaup)
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Normalt ville kritiker-sammenslutnin
gen også have valgt de 3 bedste blandt 
årets filmpremierer på TV, hvilket hidtil 
har været ensbetydende med DR. Men 
i år fandt denne afstemning ikke sted, 
da Sammenslutningen endnu overvejer, 
hvordan man skal forholde sig til de 
mange nye TV-kanaler, der er kommet 
til siden sidst.

GULDBAGGE
Den syv M/K-store guldbaggejury un
der det svenske filminstituts forvalt
ningsråd valgte i år bl.a. at give følgende 
priser: Guldbaggen for bedste instrukti
on gik til Max Von Sydow for Ved vejen. 
Bedste film blev selvsamme samt Tilba- 
ka till Ararat af Peå Holmquist. Bedste 
mandlige hovedrolle blev spillet af To
mas Bolme i Fordringsågare. Bedste kvin
delige ditto af Lena T. Hansson i Livsfar- 
lig film. En special jury udvalgte som 
bedste udenlandske film Bagdad Café.

CÉSAR
Det franske LAcadémie des Arts et 
Techniques du Cinéma har igen uddelt 
deres César-pris, og fordelingen blev 
som følger: Bedste film Camille Claudel 
af Bruno Nuytten. Bedste instruktion 
blev foretaget af Jacques Annaud med 
filmen Id ours. Jean-Paul Belmondo blev 
bedste skuespiller takket være sin rolle i 
filmen Itinéraire d ’un enfant gaté. Bedste 
skuespillerinde blev Isabelle Adjani som 
følge af titelrollen i Camille Claudel. 
Som bedste udenlandske film faldt val
get endnu engang på Bagdad Café.

Peter Risby

Filmpriser som 
TV-underholdning
Direkte TV-transmissioner fra filmpris
uddelinger synes at være et onde, der er 
kommet for at blive. Et onde især fordi 
vore respektive hjemlige TV-stationer 
ser sig nødsaget til at indlægge dansk 
kommentar på disse shows, hvor tekst
ning af gode grunde ikke har været mu
lig. Men er filmprisuddelinger i det hele 
taget egnet TV-underholdning, man 
ihukommer med gysen de første skan- 
daleagtige transmissioner fra Robertud- 
delingen! En sag ligger imidlertid fast, 
den smule underholdning og informati
on den filminteresserede kunne hente i
disse ofte overlange og fade shows spole
res fuldstændig af snakkesagelige kom
mentatorers småsludder og misinforma
tion.

Prøvelserne startede d. 26/11 ’88. Her 
blev den Europæiske Filmpris transmit
teret direkte i Eurovisions regi. Dansk

kommentator var Bent Evold (DR), og 
det skal siges at det kunne have været 
værre. Flere gange kom Evold faktisk 
med relevante oplysninger, omend han 
også følte sig foranlediget til at forklare 
vittigheder samt at tale ind over de, som 
altid i filmprissammenhæng, ultra korte 
filmklip, der såmænd har svært nok ved 
at fænge i forvejen! Stilistisk lagde sho
wet sig så tæt op ad Oscar-forbilledet 
som muligt, med kåndisser der præsen
terer andre kåndisser, som så langt om 
længe præsenterer de nominerede film 
og til slut vinderen. På godt og ondt be
sad showet ikke helt Oscars rigide og 
strømlinede form -  bedst var det da 
Curt Bois, vinder af en Felix for bedste 
mandlige bi-rolle i Himlen over Berlin, 
pure nægtede at forlade scenen igen. 
Felix-showet kan måske gå hen og blive 
rimelig TV-underholdning, men med 
en spilletid på over to timer og ’pause  ̂
optræden fra folk som Julio Iglesias var 
det en drøj omgang.

Den uovertrufne skandale var imid
lertid TV-2s transmission af Oscar- 
showet onsdag d. 29/3 ’89. Showet blev 
transmitteret over satellit, hvilket voldte 
tekniske vanskeligheder i de første ca. 
20 min. Årets Oscar-show var produce
ret af Allan Carr, manden der gav ver
den discomusicalen med The Village 
People Can’t Stop The Music (en extrava- 
ganza til 20 mio. Smackeroos, der for
måede at indspille under 2 mio. $). 
Oscaruddelingen blev set i ikke færre 
end 91 lande, herunder for første gang 
Sovjetunionen. Men som Variety fast
slog var showet, som TV-underhold
ning betragtet, et definitivt ’Njet!’ Og så 
skulle amerikanerne endda ikke engang 
trækkes med en dansk kommentator 
som Ulla Terkelsen, der i sidste øjeblik 
tillod at Peter Voldsgaard blev hendes 
bisidder, så der dog kunne være egentlig 
fagkundskab tilstede i studiet. Tilsyne
ladende havde fr. Terkelsen engang per
sonligt oplevet Oscarhurlumhejet i sin 
tid som udenrigskorrespondent, og det 
skulle resten af nationen så lide under.

Småfejl og unøjagtige oplysninger i 
Terkelsens kommenar var ad legio, og 
man skal måske være næsten pedantisk 
for at hænge sig i at: Turist ved et tilfæ lde 
blev til ’Turist ved en tilfældighed’. Go
rillaer i disen blev til 'Filmen om aberne 
i Afrika’. Rain Man til ’Regnmanden’. 
Rob Lowe til Robert Lowe o.s.v. Almin
delig kommentatorsmåsludder var der
også, som f.eks. den om Walter Mat-
thau, der havde modtaget en Oscar 
’som supporting actor i en birolle’ (?!?). 
Men der var deciderede brølere, som 
oplysningen om at David Puttnam pro
ducerer James Bond-filmene! Det vil en
gelsk films følsomme, kreative producer

par excellence nok nødig have sig fra
bedt. Oplysningen kom som led i Ter
kelsens udredning af et ellers vittigt re
plikskifte mellem Sean Connery, Mi
chael Caine og Roger Moore.

Kommentarerne var mestendels bare 
ligegyldige, som når koret istemte en 
uoplagt, men dog høj og tydelig version 
af ’Hooray For Hollywood’.

Fr. Terkelsen opnåede den ultimative 
overflødiggørelse af sig selv, da hun rent 
faktisk begyndte at tale engelsk! Efter at 
have omtalt filmen A cry in the Dark 
som Råbet i mørket kom Voldsgaard ind 
med en af sine hyppige korrektioner og 
oplyste at filmen faktisk hed Et skrig i 
mørket, o g  Terkelsen konstaterede så i en 
mopset bibemærkning, at det var da 
’the same thing!’

Problemet med dansk kommentar 
kan bedst illustreres med dette eksem
pel: Jane Fonda viser sig på scenen, 
straks starter Terkelsen på en tirade om 
Ms. Fonda, men tager sig i det med or
dene: ’Vi skal lige høre hvad hun siger!’ 
Jamen, spørger man sig selv, vil det sige 
at alle de øvrige er blevet ’simultantol- 
ket’ uden at nogen egentlig har hørt ef
ter hvad de havde at sige (?!?).

Peter Risby

Svaret på Rambo
I foråret var min kone og jeg på 2 ugers 
ferie på Gran Canaria. Og uanset hvad 
rejsebureauerne påstår, har øen andet at 
byde på end sol, natteliv og billige bran
derter. Først og fremmest en afvekslen
de natur, som vi oplevede ved hjælp af 
en lejet bil, som min kone suverænt ma
nøvrerede rundt ad små hullede bjerg
veje.
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Men selv så kort en ferie kan en Kos- 
morama-medarbejder ikke klare uden 
kulturabstinenser. Altså nærmede vi os 
lejlighedsvis civilisationen -  for at kon
statere, at kulturen i dette fremmede 
miljø rakte sine arme ud mod den forbi
passerende. Stedet var i dette tilfælde 
Doctoral, en lille flække, som væsent
ligst består af to rækker huse langs den 
gamle landevej, som nu er aflastet af en 
motorvej. Her foretog vi på min im
pulsive opfordring en brat opbrems
ning foran et ydmygt kunstens tempel, 
en forfalden cine, hvor mit blik blev til
trukket af en farvestrålende plakat med 
en kæk commando-soldat, der frej
digt tørrede fødderne af i Stars and 
Stripes.

Titlen på plakaten var Soviet -  La Re- 
spuesta (dvs ’Svaret’), og filmen viste sig 
at være den meget omtalte russiske 
Rambo-film. I Francos tid var den na
turligvis aldrig gået gennem censuren, 
men den tid er jo heldigvis forbi. Filmen 
var formentlig synkroniseret til spansk -  
men det havde iøvrigt ikke gjort større 
forskel for mit vedkommende: Jeg for
står nemlig lige så godt spansk som rus
sisk, og det vil sige slet ikke. Og da fil
men efter det oplyste ikke var forsynet 
med undertekster på tysk eller skandi
navisk (hvad ellers alt andet er derne
de), insisterede jeg ikke på at tvangsind
lægge fruen og mig selv til to timers gæt
teleg.

Men lidt ærgrede jeg mig nu. Her
hjemme var der ikke udsigt til at se fil
men i biffen, og den iøjnefaldende pla
kat havde ægget min nysgerrighed. Stor 
var derfor min glæde, da jeg i min hjem
lige, midtsjællandske Brugs genopdage
de filmen på videohylderne, dennegang 
formummet under titlen Red Mission - 
og med en mindre iøjnefaldende rekla
me. Som trofast medlem af støttefore
ningen Hvalsø Bio’s Venner har jeg na
turligvis ikke anskaffet mig en videoma
skine, men med en lejet moviebox går 
det jo endda. Altså tog jeg et 'side
spring’ med min hjemlige skærm. Nys
gerrigheden sejrede.

Desværre levede filmen ikke helt op 
til den fantasifulde spanske plakat: 
Dens bredbringede, blonde superhelt i 
svedig t-shirt optræder således slet ikke 
i filmen! Den røde flådes helte optræder 
på intet tidspunkt med blottet over
krop, men bærer alle strabadserne igen
nem den reglementerede uniform. Og 
når heltene i rolige stunder sukker efter 
en forlængst forfalden orlov og længes 
hjem -  så er det mod en gammel far og 
høstarbejdet hjemme på gården! Her er 
ingen vestlig løsagtighed, kun soberhed 
og disciplin.

Det samme gælder filmens virkemid

ler: Der er ikke meget blod eller udpens
let vold i Red Mission. Som konkurrent 
til Rambo-filmene vil den nok forekom
me disse films mest blodtørstige publi
kum utilstrækkelig. Selv om russerne 
selv har versioneret filmen på engelsk, 
er den umiskendelig russisk i fortælle
måde og indhold.

Hvad fortællemåden angår, er fravæ
ret af en Hollywoodsk fortællerutine ty
delig. Russisk film har mange stærke si
der, men prosaen’, det egentligt fortæl
lemæssige, er ikke en af dem. Skønt de 
tekniske aspekter, special effects, stunts 
osv er helt professionelt gennemført, 
gør filmen alligevel sine steder et vist 
ubehjælpsomt indtryk. Som spæn
dingsfilm fungere den ret mådeligt. Det 
er fortælleteknikken, der hakker: Hist 
og her forsvinder overblikket simpelt
hen. Handlingsforløbet bliver uklart -  
og det kan en spændingsfilm naturligvis 
ikke tåle. Eksempelvis benytter skurke
ne (ClA-banditter) på et givet tidspunkt 
et landingsfartøj, som ellers er idenfiti- 
ceret som tilhørende den russiske flåde, 
uden at denne mystifikation nogensin
de opklares. Et kiks?

Hvad indholdet angår, er filmen ikke 
bastant og nationalistisk antiameri- 
kansk. Trods handlingens uklarheder er 
brodden tydeligvis vent imod CIA, som 
går våbenindustriens kapitalistiske ær
inde med sine ’secret operations’ -  helt 
bagom officiel amerikansk udenrigspo
litik. CIA planlægger et raketattentat 
mod et amerikansk krydstogtskib -  fra 
en hemmelig CIA-base i Stillehavet. 
Russerne, som har flådeøvelser i områ
det, får skylden og afspændingstenden
serne bliver effektivt bremset. Til at ud
føre dette 'beskidte job’ genansætter 
man en fhv. Vietnam-officer, der har 
været i eksil formedelst sine (også CIA- 
beordrede) krigsforbrydelser. Denne 
psykopat forfejler imidlertid det ene (af 
to) raketskud, hvorefter han går amok 
og truer CIA med at vende den anden 
raket mod den russiske flådes flagskib og 
dermed vælte hele intrigen.

Som modvægt mod denne massive 
skurkagtighed (CIA-chefen har en 
umiskendelig lighed med McCarthy) 
indføres en sympatisk amerikaner og 
hans kone, som bliver de uforskyldte of
re for skurkestregerne, eftersom deres 
lystbåd ødelægges af den første, vildfar
ne raket. Det er gennem deres nødsigna
ler, at den russiske flåde aktiveres, og en 
enhed kommer dem til undsætning. 
CIA, der allerede er i gang med at slette 
alle spor efter den mislykkede opera
tion, arriverede imidlertid og dræber 
hustruen, hvorefter manden gør fælles 
sag mod russerne og deltager i optrev- 
lingen af den hemmelige base. Øst og

Vest forbrødres i en fælles indsats mod 
fredsforstyrrerne.

Den russiske Rambo er oberst Chato- 
kin, lederen af den deling, der går i land 
og forpurrer attentatet på verdensfre
den. Han spilles af Mikhail Noskin, der 
er lige så lidt Sylvester Stallone, som 
Tatjana Samojlova var Brigitte Bardot. I 
modsætning til den løsgående Rambo, 
er Chatokin slet og ret en pligtopfylden
de soldat, der med veltrænet håndelag, 
men uden antydning af personlig fryd, 
kaster sig ind i slagets gang. Han er æl
dre og modnere og over for mændene 
som en faderskikkelse (han sørger også 
for, at de kommer i ordentlig tid til køjs 
ombord). Også modsat Rambo er han 
ingen suvivor. Han overlever ikke fil
men, men dræbes tilslut af en ikke helt 
uskadeliggjort maskingeværskytte -  
hvad der jo umuliggør en eventuel 
’Chatokin -  Red Mission Part 2 ’.

Slutscenen er et gedigent udtryk for 
russisk patos: Tre af Chatokins flåde
kammerater møder op på den gamle fars 
gård og står undselige med matroshuen 
i hånden, mens balalaikamusikken klin
ger og kameraet panorerer ud over de 
høstmodne marker. Og det er vel det, 
der gør, at jeg rent faktisk godt kan lide 
den film, selv om jeg nok kan gøre mig 
lystig over dens stedvise ubehjælpsom
hed, naivitet og andre shortcomings: 
Dens styrke ligger netop i, at den -  uan
set hvad den forsøger -  er så forfrisken
de anderledes og russisk. Man kan godt 
sove for den film om natten. Det er i 
hvert fald ikke den, der har givet video- 
branchen så dårligt et rygte.

Peter Hirsch

Red Mission Exporttitel: The Detached Missi- 
on/Originaltitel: Odinochnoye Plavaniye (= Ensom 
rejse) USSR 1985 Mosfilm.
I: Mikhail Tumanisjvili. M: Jewgeni Messjasew. F: 
Boris Bondarenko. Mu: Viktor Babusjkin. Medv.: 
Mikhail Noshkin (Major Chatokin), Alexander Fat- 
jusskin (Hassold), Vitali Sikora (Jack Harrison), Ve
ronika Isotowa (Caroline). Dansk videodistr: 
Egmont Video, 93 min.
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T U R I S T V E D E T T I L F Æ L D E

Turist i sindet
Et hovedværk i 80emes amerikanske film

Lawrence Kasdan er en af de få yngre 
amerikanske instruktører, der ikke 

sløser sit talent bort. Han har lavet soli
de underholdningsmanuskripter bl.a. 
til Spielberg og Lucas og har instrueret 
tre markante genrefilm med ca. to års 
mellemrum, fra film noir pastichen Høj 
plus (Body Heat, 1981), der introducere
de skuespillerne William Hurt og Kath- 
leen Turner som par, 60ergenerations- 
skildringen Gensyn med vennerne (The 
Big Chili, 1983), en markant problema
tisering af ungdomsfilmen med William 
Hurt som gruppens vietnam-dropout, 
til westernfilmen Silverdo (1985) og en
delig i 1988 Turist ved  et tilfæ lde , hans 
første egentlige genresprængende ekspe
riment og hidtil mest personlige film, at
ter med William Hurt og Kathleen Tur
ner i centrale roller.

Turist ved et tilfæ lde er en sjældent mo
den film i samtidsamerikansk sammen
hæng, og det sættes markant i relief ved 
den jammerdal af grov rutine, USA el-

a f  C arl Nørrested

lers belemrer os stakkels biografgængere 
med netop her i 80erne, hvor skildrin
gen af menneskeligt potentiale helt op
hører ved 30-årsalderen.

Grundattituden i Turist ved et tilfæ lde 
er ærkeamerikansk og netop den, vi el
sker dem for -  den ukuelige optimisme.

Macon (Hurt) og Sarah Leary (Tur
ner) har mistet deres søn ved et 'tilfæl
digt’ drab, og Macon er krøbet ind i en 
næsten ubrydelig kokon af selvbeskyt
telse med mistro til omverdenen, ved 
bl.a. at skrive praktiske rejseførere for 
handelsrejsende, der ønsker at transpor
tere the American Way of Life med sig 
overalt i verden som en beskyttende 
skal mod virkelighedskonfrontationer. 
Ved et tilfælde havner Macon ufrivilligt 
hos sin grotesk omklamrende familie i 
Baltimore og længes atter efter de norm- 
bekræftende vaner i det udlevede for

hold til konen. Men trods alt det, ja, så 
opstår alligevel en irrationel kærlighed 
til en kvinde (Geena Davis), der repræ
senterer en stik modsat livsform: Man 
kan mod alle odds realisere den forny
ende kærlighed. Så er der i virkelighe
den ikke så langt til ’at rejse er at op
leve’...

Turisten
Macons sårede sind og utilnærmelighed 
tvinger Sarah ind i den stærke moder
rolle, der fastholder den lukkede fami
liebinding, hvor han ikke kan frigøre sig 
fra mindet om sønnen. Psykisk kører 
han i ring i det stivnede ægteskab, der 
giver tryghed i forhold til hans psykiske 
krise ved dets uforanderlighed, men 
samtidig blokerer enhver vej ud af kri
sen, fordi ægtefællerne hverken evner at 
tage hul på ægteskabets krise eller effek
ten af sønnens død. I stedet holdes søn
nen i live i ægtefællernes laden stå til, 
delvis som om intet er hændt, delvis i
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gensidige beskyldninger om modpar
tens svigt overfor sønnen i forsøg på at 
finde en mening i hans meningsløse 
død.

Da Sarah giver op og forlader Macon, 
er det en befrielse der dog har den mod
satte virkning, idet han nu isolerer sig 
helt fra omverdenen, ganske ifølge hans 
rejsebøgers anvisning på at undgå kon
takt med de fremmede steder, som den 
rejsende må besøge. I sin isolation hen
giver han sig til dyrkelsen af sønnens ef
terladenskaber, der bevares rituelt men 
underordnes det rationelle fortræng
ningssystem -  bl.a. hunden, som han ik
ke kan styre og som er i vejen, når han 
skal rejse. I det tomme hjem, hvor han 
udvikler sine rationelle rejsessystemer 
ad absurdum, har han udnyttet søn
nens skateboard i et sindrigt vaskema
skinesystem, som han stik mod hensig
ten og ved hundens mellemkomst falder 
og brækker benet på.

Denne deus ex machina bringer ham 
ud af hjemmet, men fra asken i ilden 
som rekonvalesent hos sin sammenkit- 
tede familie, hvor søsteren er låst fast og 
låser sig selv fast i familiefunktionerne 
som husmor og fungerer som nok et 
overordnet, rationelt moderbillede. 
Hendes beskyttertrang blusser vildt op, 
da Macon vender hjem til folden som 
dejligt handicappet. Midt i alle de psy
kiske kriser beskriver filmen let og vit
tigt familien som er ren lystspilkon
struktion med brødrene, faderen og sø
steren (moderen er død), hvor den ene 
er mere sær end den anden og lever et 
lystigt liv -  jfr. Capras Du kan ikke tage 
det med dig -som der kan tolkes alle mu
lige fortrængninger ind i, men det ab
surde står fint som det er.

Ratio og driftshæmning nedbrydes 
ved sammenstødet med den ligeledes 
lidt vanvittige men frigjorte og naturre
flekterende hundeopdrætter (Geena 
Davis), der absurd rabiesnakker om sig 
selv og ikke lægger antydning af kon
ventionelt bånd på sin interesse for Ma

con. Først opdrager hun hans neuroti
ske hund til at fungere uden den døde 
dreng ved simpelt hen at afrette den 
med naturbetingede ritualer og dernæst 
hundens ejer til at møde hende som li
gesindet og genvinde den nødvendige 
legelyst, som fører til opbrud fra familie
bånd og dødstraume.

Instruktion
En film omkring modne problemer er 
en sjældenhed i dagens Hollywood, og 
så er den ovenikøbet vellykket. Perso
ninstruktionen af samtlige skuespillere i 
ensemblespil er uhyre gennemarbejdet. 
De tre centrale roller er ikke stjernespil 
(som Hoffman i Rain Man), men fint 
neddæmpet method acting. Hurt har 
aldrig været mere facetteret. Det kan 
især sættes i relief ved at sammenholde 
hans melodramatiske paraderolle i Blind 
hævn med den motivation, der er indar
bejdet i Macons figur, hvor psykoterapi
en udvikles i dagligdagens sammenstød 
uden den sædvanlige indblandning af 
en bedrevidende psykiater.

Locations er i en sjælden grad velvalgt 
og rammende, lige fra en kæmpe Burger 
King på Champs-Elysees til familiens 
hæmmende hyggelige residens i Roland 
Park, Baltimore, netop det suburban

småborgerlige Baltimore, som Divine og 
John Waters har vrænget ad fra under
grunden. Genremæssigt balanceres der 
suverænt mellem drama og løssluppen 
komedie, der ligefrem udvider melodra- 
mabegrebet og giver os håb om, at det 
netop bliver det seriøse melodrama (og 
den transformerede musical), der i frem
tiden vil få amerikansk film til at gen
vinde sine kræfter. Det er en ganske 
uvant og helt original dramaturgisk 
konstruktion. Det er absolut et alvorligt 
og kontroversielt emne serveret med de
monstrativ vægt på det ligeledes rituelle 
komedieaspekt, et genrevalg, der gør fil
men så vedkommende anderledes. Selv 
parallellen mellem Macons psykiske for
trængningsmekanismer og hans rejse
anvisninger, der kunne være blevet 
gumpetung, er i stedet morsom, let og 
elegant.

Jeg er ikke fri for at betragte Turist ved  
et tilfæ lde som et hovedværk i nyere 
amerikanske film. Den har et forbilled
ligt (men for langt) manuskript, der en
kelte gange bliver demonstrativt senti
mentalt og bastant (f.eks. Davis’ søn 
som erstatningssøn for Hurt), men el
lers er filmen kun skæmmet af en fuld
stændig uhæmmet følelsestolkende ru- 
tineunderscoring af komponisten John 
Williams.

Filmens forløb hæver handlingspla
net til uanstrengte symbolske sfærer, for 
ret beset er det en film om den blindt ra
tionelle kapitalismes uhæmmede vækst 
drevet ad absurdum her i 80erne (som 
mange amerikanske film eksplicit be
handler), men som her må vige for et liv 
med den demokratiske verdens kaotiske 
charme og livskvaliteter.

Turist ved et tilfælde
The Accidental Turist. USA 1988. Instr: Lawrence 
Kasdan. Manus: Kasdan, Frank Galati efter roman 
af Anne Tyler. Foto: John Bailey. Klip: Carol Littleton. 
Musik: John Williams. P-design: Bo Welch. Medv: 
William Hurt (Macon Leary), Kathleen Turner (Sarah 
Leary), Geena Davis (Lisa).
Udi: Warner & Metronome. 125 min. Prem: 9.3.1989.
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I S O L D E

Til døden Jer skiller
Jytte Rex’ billedligt om kvinden og kærligheden

a f Anne Jerslev

Kunsthistorikeren Christian Elling 
(1901-74) skriver i indledningen til 

sit smukke og særprægede billedværk 
om København: ’I det jeg da betragtede 
min Buket af Billeder gennem de Rester 
af Drømmens Medium, som altid er mig 
præsent, lærte jeg noget heraf. Var det 
mon saaledes, at de haandgribelige 
Objekter set gennem mit pludseligt op- 
ladte Blik og Linsens Øje til en vis grad 
-  i begunstigede Øjeblikke -  netop re
præsenterede det Stof, som Drømme er 
gjort af? Det blev mig helt aabenbart, at 
den interessante og intenst oplevede By -  
endog Cosmopolis i en Nøddeskal -  
sandelig rummer mere end hvad Øjet 
rammer. Den er indspundet i Associati
oner, mættet med Erindringer -  fra Nat
tens Syner og Dagens Gerning. Den er 
ikke alene befolket af levende, ogsaa af 
henvejrede Mennesker’.

Det er ikke så underligt, at ’En hem
melig by’, som værket heder, dukker op 
i Jytte Rex’ nye film Isolde. For ordene 
kunne også passe på hendes film, ja på 
den måde hun i det hele taget laver film.

På mig fungerer de på samme måde 
som den belladonnaplante, Jytte Rex’ 
sidste spillefilm fra 1981 er opkaldt efter. 
Thi giftstoffet i belladonnaplanten har

den egenskab, at det udvider øjets pu
piller. Ganske vist står der skrevet på 
indledningsbilledet til Belladonna, at 
dens saft forhindrer ofret i at skelne mel-’ 
lem drøm og virkelighed og i større do
ser er den dræbende. Men Rex’ fortælle
forløb, der på én gang er stramt kompo
neret som en af de græske søjler, hun la
der kameraet køre ned ad, og blødt bil- 
ledassocierende gennem hyppig brug af 
overblændinger, udvides pupillerne 
netop så meget, så de sjælens strenge rø
res, som øjnene spejler. Øjnene ser på 
ting og mennesker i Kongens Køben
havn, der i nære billeder forlenes med 
en hemmelighedsfuld tyngde, der for
ener nutid og fortid. Byen fungerer som 
ramme om filmens kærlighedshistorie 
og skaber et plastisk og levende ekko- 
rum om personerne, der på den måde 
én gang er af levende kød og blod og an
det og mere end sig selv.

Tegnene
Øjnene ser og ser, og filmens billeder 
tvinger én til at tænke på, at vi også er 
blinde: Vi ser på verden for at forstå 
den og forstå os selv i den, og har vi fun
det en tilfredsstillende mening, så se vi
den ofte ikke mere. Men Jytte Rex’ bille
der gør opmærksom på, at verden er 
fuld af betydninger. Den viser, at tinge
ne er tegn. De ting, vi omgiver os med

på forskellige tidspunkter af vores liv, 
kan på én gang sige os noget, som vi ik
ke vidste, og de er billeder på dele af os 
selv. Tingene fordobler verden og giver 
den flertydighedens mærke i panden. 
Dermed rækker tingene ud over deres 
egen materialitet. Set på én måde for
vrænger de proportionerne i det kendte, 
men samtidig kan tingene som tegn og
så bringe os på afstand, få os til at se og 
forstå på ny. Sådan forstår jeg f.eks. det 
skakmønster, der bliver ved med at duk
ke op i filmens billeder. Dels vandrer 
Isolde og hendes elskede, krigeren, ofte 
rundt på skakternede gulve. Men krige
ren ejer derudover et lille lommeskak. 
Og Isolde har både et skakternet stykke 
stof i sin kommodeskuffe og et lille duk
kehus med skakternet gulv og en vin
deltrappe -  et miniaturebillede på den 
virkelighed, hun vandrer rundt i, op og 
ned ad snoede trapper på sit arbejde på 
Det kongelige Bibliotek. På én gang er 
dette mønster da et symbol, der peger 
ud mod os, tilskuerne. Det fortæller om 
det mystiske mønster, som Isolde, krige
ren og eksmanden, politikeren, er spun
det ind i, og hvori de kun kan indtage 
bestemte roller. Men samtidig siger det 
noget om personerne; det peger også 
indad i fiktionen selv og vidner om de
res skæbneforbundethed. Isolde færdes 
de steder og omgiver sig med de ting, 
der taler til hende om, hvem hun er, og 
hvor hun skal hen. Og efter at krigeren 
har forskrevet sig til politikeren og lovet 
at udføre dennes mord er det på samme 
måde ingen tilfældighed eller blot tung 
symbolik, at han kaster sig rundt på et 
stengulv, hvis mønster former en laby
rint. For vi ved jo allerede at han er hav
net i en blindgyde. Igen er billedet et 
tegn til tilskueren om, at vi både finder 
de ting, vi kan tildele den betydning, vi 
har brug for, og at de placerer en betyd
ning i os.

’Til døden Jer skiller’, mumler en af de 
hviskende kvinder på biblioteket. Det 
er den skæbne, Jytte Rex’ to elskende gi
ver sig i vold. Og den har været deres 
længe før de mødte hinanden og blev 
forbundet i runddansen på havnekajen. 
Det viser indledningsmontagen: krige
ren sluger en øl i det aftenblå og solned
gangsgyldne rum, han befinder sig i -  et 
sted langt borte. Derefter dræber han en 
mand. Og Isolde skyller samtidig et glas 
piller ned. A f det bæger I netop har
tømt, har I drukket kærlighed og død’,
lyder det samtidig på lydsiden. Tfylle- 
drikken er skæbnen i historien om Tri- 
stan og Isolde. Den var ikke bestemt for
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netop dem, og alligevel blev den det. Li
gesådan måtte Isolde og krigeren mødes. 
Som et lyn fra en klar himmel blev de 
ramt af hinanden; andet er der ikke at 
sige til det.

Det smukke rum i dukkehuset, med 
det ternede gulv og den forgyldte vin
deltrappe, fylder i en indstilling hele bil
ledfladen; det skaber usikkerheden om 
proportionerne ligesom så mange andre 
billeder i denne billed-skønne film. Vi 
må nødvendigvis spærre øjnene op for 
at finde ud af, hvad vi ser. Således også 
med en dragende nær panorering hen 
langs et af filmens mange runde byg
ningselementer -  en grålig borg med 
mørke huller som vinduer. Da øjnene 
fokuseres og proportionerne bliver me
ningsfulde kan man se modellen til 
Harsdorffs Frederikskirken, der står i 
forhallen til Kunstakademiets Biblio
tek.

Tiden
Er filmens rum da ikke indlysende, er 
dens tid det heller ikke. Jytte Rex’ har 
udtalt, at hun med Isolde, i modsætning 
til f.eks. i Belladonna, har villet fastholde 
’den enkle og klare historie, med en kri- 
miagtig handling’. Belladonna, og Isolde 
har ganske vist det tilfælles, at deres 
kvindelige hovedpersoner starter i en 
omfattende sammenbrudssituation. 
Isolde forsøger at begå selvmord og for
lader sin mand. Judith mister sit arbejde 
og har lige overstået en skilsmisse. Men 
hvor Belladonnas forløb især følger det 
indre drama og Judiths problemer med 
at få drømmens og virkelighedens uni
vers til at blive forenet, dér foregår Isol- 
des drama på et ydre plan, følgende my
tens fremadskridende fortælling. Men 
de mange overblændinger og lag af 
transparente billeder oven på hinanden, 
og de mange billeder, der undsiger sig 
placering i et lineært forløb, taler også 
om en anden, mere cyklisk tid end for
tællingens. Og de gennemsigtigt 
sammenglidende billeder viser forskelli
ge bevidsthedstilstande, som virker 
samtidig.

Hvordan mytens al-tid og virkelighe
dens sam-tid eksistere side om side 
hvordan fortiden allerede indeholder 
nutiden og nutiden peger tilbage på for
tiden viser den scene, hvor Isolde og kri
geren bevæger sig rund mellem spejlene 
på Rosenborg slot. På én gang er de 
langt fra og tæt på hinanden, i en række 
fordoblinger, på én gang tilhører de slot
tets historie og er de unge elskende, Isol
de i sin flammende røde kjole og den
brune, muskuløse og mystiske kriger, i
det gyldne og dybtrøde værelse. I de ad
skillende elementer i billedkompositio
nen forudgribes de elskende endeligt,

men via rummet placeres de i historien 
og i billedernes farvekomposition, og i 
de to personers intense og tyste søgen 
hinanden placeres de sensuelt i nuti
den. På én gang udtrykker sekvensen en 
anden tidsopfattelse end den lineære, 
og den formidler den tæmning i kærlig
heden, hvor al tid er hørt op.

Ophævelsen af en fortløbende tid 
sker også i filmens mange anelsesfyldt 
forudgribende billeder og overblændin
ger. F.eks. afløses et billede af Isolde, 
hvori hun bliver klar over, at politikeren 
belurer hende, af en kameratur lavt hen 
over brosten, sølet til af blod. Kameraet 
kører derefter klaustrofobisk tæt hen 
over en mur for at standse ved et vindue 
med tremmer for. Og i det følgende klip 
gøres et par hænder rene under en 
vandstråle. Historiens videre forløb er 
fortalt i disse to indstillinger -  den red- 
ningsløse død og én der vasker sine 
hænder. Disse 'nødvendige billeder’ 
kan enten stå alene eller være forbundet 
med personerne. Men de bruges til at si
ge, at personerne aner, hvad der skal 
komme -  at de ser deres endeligt, og at 
de ser det i øjnene. De forudgriber ti
dens gang, fordi de giver sig deres skæb
ne i vold. Billederne af de runde gange, 
de snoede vindeltrapper, hvælvingerne, 
kuplerne kan da også tale om denne tid, 
der bevæger sig ad et andet spor end 
den lige linjes. Således f.eks. et billede af 
en kobberkuppel, der drejer runde; 
igennem en sprække i kuplen anes dens 
gyldne indre.

Kærligheden
Men Isolde er også en historie om en 
kvindes kærlighed til og erotiske til
trækning mod en mand. Det er en film 
om kærlighedens trange vilkår under 
patriarkalske strukturer, som politike
ren er et billede på, og som de mange 
billeder af statuer af mænd leverer my
tologiske og historiske udtryk for Isolde 
er en vældig deterministisk historie om 
den umulige passion, en determinisme 
som skæbnemotivet understreger lige 
fra begyndelsen

Da Isolde har besluttet sig for at leve, 
fremstår hun ellers som en livskraftig 
person, og i Pia Vieth har Jytte Rex’ fun
det en skuespiller med stor sensualitet 
og en kropslig tyngde, der forankrer 
hende i en nutidig virkelighed. Var ho
vedpersonen Judith med det madon- 
naagtige ydre bundet af sin barndoms 
mønstre og ude af stand til at integrere 
sin driftsside i Belladonna, og blev hun 
fuldstændig oversvømmet af sit indre
kaos og et angstfyldt forhold til drifter
ne, så har Isolde et uproblematisk for
hold til seksualiteten. Der er ingen 
barndom eller formanende moderfigur i

Isoldes liv, men en erotisk drift, der for
midles via hendes røde kjole og i en ræk
ke erotiske scener, der bærer mindelser 
om de erotiske motiver i Jytte Rex’ male
rier fra de senere år: mand og kvinde i 
kraftfulde favntag, omsluttende tunge 
mandskroppe, sammensmeltning men 
samtidig også en vished om adskillelsen. 
Det er stærke og smukke scener.

Men hvorfor hører Isolde ikke efter de 
billeder, som hun lytter til? Hvorfor for
står hun ikke varslerne? I Belladonna, 
står det spørgsmål tilbage ved filmens 
slutning, om Judith fuldstændig har 
mistet forbindelsen til den ydre virkelig
hed, om drømmebillederne har taget li
vet af hende. Men måske er Isolde hav
net i den modsatte grøft -  hvor hun 
mærker, men ikke forstår de indre bille
der, fordi hun for høj grad vil leve nu, 
på den anden side af samlivet med poli
tikeren. I hvert fald er konsekvensen af 
hendes favntag med livet, at hun dør, og 
krigeren dør med hende.

Således kan kærligheden ikke trives i 
samfundet, siger filmen, men den kan 
heller ikke gro uden en erkendelse af, at 
ganske vist er mytiske strukturer i psyko
logisk og kulturel forstand en del af vores 
historiske identitet. Men det er ikke hele 
vores identitet. Denne kompleksitet ud
trykker filmen, og her slutter den. Men 
når den skal beskrive kærligheden, kan 
-  og vil -  den ikke undvige den dødsme
taforik, som myten om Tristan og Isolde 
celebrerer. Dog -  den erotiske kraft, som 
både elskovscenerne og mange af bille
derne af Pia Vieth udstråler, baner må
ske vej for brikker til en historie om liv
givende kærlighed -  på trods.

Isolde er ikke for den dovne. Den er for 
de opladte sind. Den er 'nødvendige bil
leder’, der kan overbevise om, at biograf
institutionen stadig har sin berettigelse.

Lad mig slutte med endnu et citat fra 
Christian Ellings bog ’En hemmelig by’, 
der også kan tale om Isolde som kultur
produktion, cirkulerende til et publi
kum. Blot skal ’bog’ substitueres med 
’film’:

'Bogens købere animeres til en Opda
gerfærd, helst med en Tone af Eventyret 
over sig. Om en saadan kan erkendes, er 
betinget af Iagttagerne artistiske Føl
somhed. Tiltror han sig ikke at eje en 
saadan, gør han klogest i at ignorere 
denne Bog og købe en lettere medgørlig, 
mere iøjnefaldende Guide.’

Isolde
Danmark 1989. Instr.: Jytte Rex. Manus.: Rex, Hen
rik Jul Hansen og Christian Braad Thomsen. Prod.: 
Nordisk Film Production i samarbejde med DR/FI 
og Filminstituttet. Foto: Manuel Sellner. KL: Grete
Møldrup. Medv.: Pia Veith (Isolde), Kim Jansson 
(krigeren), Claus Flygare (ægtemanden), Kirsten 
Brøndum og Bodil Lassen (motivblusepigerne). 
Udi.: Camera film. 96 min. Premiere 17.03.89.
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E T S K R I G I M Ø R K E T

Streep i Australien
En historie så bizary at den må være sand 

a f Christian Jungersen

£ t skrig i mørket (A Cry ind the Dark) 
er ventet med spænding: holder 

Meryl Streeps nye dialekt eller ej?
Men Et skrig i mørket er en film, hvor 

historien er mere fremmedartet end en 
australsk dialekt.

Fakta
To religionsfanatikere tager på teltferie 
ved verdens største sten, den australske 
naturhelligdom Ayer’s Rock. Med sig 
har de deres 9 uger gamle datter med det 
anderledesklingende navn Azaria. Dat
teren forsvinder, hendes blodige tøj op
dages senere sammenfoldet i nærheden 
af lejren. Hvad kan der være sket? Kan 
datteren være ofret i en religiøs ceremo
ni? Er hun blevet dræbt, fordi hun er 
vanskabt?

Fred Schepisis Et skrig i mørket beskri
ver et autentisk australsk justitsmord. 
Netop dette hændte i 1980 for austral
ske Lindy Chamberlain (Meryl Streep) 
og hendes mand Michael (Sam Neill), 
begge meget troende syvende dags-
adventister. Sagen blev den mest omdi
skuterede i Australiens historie. Hele 
den australske offentlighed, pressen og 
til sidst juryen troede, at Lindy Cham
berlain havde dræbt sin datter. Hendes 
egen historie, at datteren var blevet 
bortført af den lille australske vildhund,

Dingoen, var for himmelråbende utro
værdig.

Som iagttager af dette forløb må man 
sige det samme: som mordplot virker 
det mere end normalt meningsløst. Ef
ter et solidt set-up med traditionelle gy
seringredienser som naturmystik og 
fremmed religiøsitet sker drabet. Kort! 
Babyen er der ikke. En hund tog hende.

Fortællingen bryder med en traditio
nel fiktionslogik. Men det er heller ikke 
fiktion. Det er autentisk.

Fiktion
Natten, hvor babyen skriger i mørket og 
derefter forsvinder, er med sin fænome
nalt gispende lydside og uden brug af 
musik en velspillet, velfotograferet og 
især velklippet spændingstinde. Intenst 
formidles teltlejrens forvirring og despe
ration ved babyens overrumplende for
svinden. Denne nat viser sig imidlertid 
kun at være tændsatsen til en større og 
mere uhyggelig historie.

Nemlig historien om, hvordan et mo
derne retssamfund gennem to år mas
sivt kan maltraktere to religiøse outside
re ved sladder, hadefuld avisomtale, for
førende TV-kameraer, byger af retsmø
der - og endelig dommen: livsvarigt 
fængsel til Lindy Chamberlain.

Fred Schepisi viser fra starten dingo

T.v. Meryl Streep: ’The dingo’s got my ba~ 
by’. T.h. Streep ser tidligere en dingo ved 
Ayers Rock. Nederst Streep og Sam Neill 
efter hendes løsladelse.

en løbe ud af teltet og vælger dermed at 
stole fuldt på Lindy Chamberlains egen 
version af drabet. Det er et bemærkel
sesværdigt valg, i og med at Lindy 
Chamberlain først i september 1988, ef
ter 8 år, og kort tid før filmens premiere 
blev endeligt frikendt ved en domstol. 
Sagen anses stadig for uopklaret.

Men valget er også nødvendigt for at 
fortælle den historie, Schepisi vil for
tælle - nemlig en historie helt igennem 
solidarisk med ofrene for en skræmmen
de retsforfølgelse.

Kompetent overtager Schepisi hertil 
stilelementer fra de bedste TV-doku- 
mentarreportager: en knap, rapporte
rende stil uden megen brug af musik, 
med dynamisk, hurtig klipning, og mest 
markant: med en neddæmpet tone i 
skuespillet, der i hovedtræk lader 
Chamberlains holde igen på deres følel
ser, mens de knuger hænderne om deres 
Bibel.

Hermed fremholder Schepisi filmens 
autentiske baggrund, samtidig med at 
han kan fortælle sin følelsesappelleren- 
de og højdramatiske historie uden fare 
for at nærme sig oppustet melodrama.

I det australske filmtidskrift Cinema 
Papers (nov.88) fortæller Schepisi, at 
manusforfatteren Robert Caswell til
bragte lang tid sammen med den virkeli
ge Chamberlain-familie for at lære dem 
at kende og få flest mulige detaljer præ
cist overført til filmen. Et skrig i mørket 
er baseret på John Brystons bog Evil 
Angels, men denne bog beskriver ikke 
Chamberlain-familien, og hvad de blev 
udsat for. Det er en bog, der kortlægger 
graverende fakta i forbindelse med rets
sagen og mediebehandlingen af den.

Også Sam Neill, Meryl Streep og 
Schepisi selv har lært Lindy og Michael 
Chamberlain at kende. De har kunnet 
studere parrets måde at tænke, tale, rea
gere og bevæge sig på.

Film
Som den virkelige Lindy Chamberlain 
opbygger også filmens Lindy et panser 
mod sine følelser, når hun for tusinde 
gang bliver tvunget til at genopleve sin 
babys død foran TV-kameraerne. Hun 
græder ikke, som de sørgende mødre i
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TV-fladens omkringliggende soap-ope- 
ras.

Når man én gang har set hendes følel
ser den nat ved Ayer’s Rock, ser man 
klart hendes nu større smerte bag pan
seret. Disse TV-scener er stærkere end 
nok så megen gråd.

Men samtidig forstår man reaktioner
ne fra det australske TV-publikum, som 
vises spredt overalt i filmen. De ser kun 
hendes kulde i medierne, og det er der
for troværdigt, når de i modsætning til 
biografpublikummet opfatter hende 
som en skræmmende heks.

Det er et væsentlig og vellykket ele
ment i Et skrig i mørket, at det lykkes 
Schepisi og Streep at fastholde dette 
dobbelte billede af Lindy Chamberlain. 
På én gang det medlevende billede og 
det frastødende billede.

Meryl Streep er fuldstændig sikker i 
det komplicerede spil som kvinden, der 
er filmens centrale identifikationsfigur 
og samtidig ’Den mest hadede kvinde’ i 
Australien, spyttet på af forbipasserende 
på gaden og udsat for mordtrusler.

Hun undgår at gøre sin karakter mar
keret utiltalende. Men fremstiller hende 
som en viljestærk heltinde, sammen
bidt, blottet for ethvert krukkeri, plump 
og maskulin. Hun er på en gang en helt 
og en heks.

Meryl Streep lader hende sjoske af
sted, som havde hun for store gummi
støvler på, og hendes sorthårs-paryk 
sidder fladt nede om hovedet på hende, 
som var den en sydvest.

Streep udfylder dermed perfekt sin 
plads i denne film. Men det er derimod 
et spørgsmål, hvor godt filmen passer 
ind i Streeps videre udvikling som skue
spiller.

I det omfang nogen overhoved vil kri
tisere Meryl Streeps tidligere præstatio
ner, vil de nemlig gøre det, ikke på no
gen teknisk brist, men for at mangle en 
umiddelbar varme og spontan udstrå
ling i de karakterer, hun transformerer 
sig ind i. Denne opfattelse af Streep som 
en skuespiller, der ikke kan udnytte 
spontanitet kreativt, der kun kan nær
me sig sine karakterer udefra, risikerer at 
blive cementeret med hendes rolle som 
Lindy Chamberlain. Streep overtager 
rollens karaktertræk upåklageligt, men 
skal netop her optræde som ekstrakten 
af sin egen ufuldkommenhed: en kølig, 
uspontan og tilbagetrukken kvinde.

Dette ændres ikke ved, at hun - i 
hvert fald for ikke-australske ører me
strer den sproglige udfordring i Lindy 
Chamberlains australske dialekt med 
New Zealand-accent.

I rollen som hendes mand adventist-
præsten Michael Chamberlain er Sam
Neill storartet. Han gennemgår den

modsatte udvikling af sin kone. Fra først 
at være roligt fattet med hjælp fra sin 
Gud anfægtes han efterhånden i sin tro, 
og han brydes helt ned.

Fiktion
5 1/2 år efter at Lindys datter skreg og 
forsvandt, findes i ørkenen (igen tilfæl
digt) nyt bevismateriale: datterens 
manglende bluse, der var central i an
klagen mod Lindy Chamberlain. Uden 
nogen sammenhæng hermed (men i fil
men narrativt bundet sammen) førtids- 
løslades Lindy Chamberlain, og famili
en genforenes. Lindy genser den datter, 
hun fødte kort efter sin fængsling, og 
som også blev taget fra hende - denne 
gang af retssystemet.

Her skal der grædes!, kommanderer 
Schepisi med et overrumplende stilskift 
fra det dokumentariske over til storøje
de, betuttede børn. Og det lykkes fak
tisk effektivt at skabe en form for følel
sesmæssig forløsning med disse ellers 
overraskende banale scener.

Et skrig i mørket er en meget gribende 
film. Den igangsætter en stærk medle
ven i det autentiske retsdrama, man 
overværer. Men ligesom familien 
Chamberlain er heller ikke seeren klar

over, hvem der er fjenden - hvorfra faren 
kommer.

Chamberlains er oppe imod ukon
trollerbare mekanismer i opinionen, 
sensationspressen og juryen - men hvil
ke? og kan de modarbejdes?

Uklarheden forårsaget af den usynli
ge fare bidrager til seerens frygt og em- 
pati, og bl.a. derfor formår Et skrig i mør
ket at fungere som et medrivende 
drama.

Fakta
Men som dokumentarfilm mangler den 
også netop af samme grund en ønskelig 
præcision. Sammenhængen mellem on
derne: folkesladder, en glubsk presse, in
kompetente retsmedicinske eksperter og 
en fejlende jury antages for underforstå
et. Men den sammenhæng er ikke reel.

Den australske offentlighed (repræ
senteret ved over 1000 statister og skue
spillere indsat i utallige sm åseener 
spredt i filmen) reagerede på pressens 
sensationsmageri. De gættede med på 
denne virkelige retssag, som var det 
Rifbjergs lytterroman. De stillede nogle 
krav til den mordhistorie, de så i me
dierne, som den ikke kunne honorere. 
Denne virkelige historie var for uhyrlig 
til at tro på, og den virkelige Lindy 
Chamberlain var ikke en stor skuespil
lerinde, hun virkede kold og frastø
dende.

Den lynchstemte pøbel belejrede 
domhuset i deres The Dingo is innocent 
- T-shirts. De kom i slagsmål om udfal
det.

Men var det derfor juryen dømte for
kert?

Og hvorfor levede de retsmedicinske 
eksperter utallige fejlagtige udsagn i sa
gen?

Hvis Schepisi havde gjort sine antyd
ninger præcise og håndgribelige, havde 
han sikkert fået en injuriesag på halsen.

Et skrig i mørket beskriver mere to 
menneskeskæbner, der uden skyld be
finder sig i et rædselsfuldt mareridt, end 
den beskriver, hvad der forårsager mare
ridtet. Den fortæller om ét exceptionelt 
retstilfælde. Som en kritik af retsikker- 
heden i vestlige mediesamfund slår den 
derfor kun blødt.

Et skrig i mørket
A Cry in the Dark 1988, Instr: Fred Schepisi, Produ
cer: Verity Lambert, Manus: Robert Caswell & Fred 
Schepisi, baseret på bogen Evil Angels af John Bry- 
ston, Foto: lan Baker, Klip: Jill Bilcock, Musik: Bruce 
Seaton.
Medv.: Meryl Streep (Lindy Chamberlain), Sam 
Neill (Michael Chamberlain ), Bruce Myles (Baker), 
Charles Tingwell (Muirhead), NickTate (Charwood),
Murie Fields (Barrit), Peter Hosking (Macknay). 
Udi.: A.B.Collection, 116 min. Prem 15.5.1989.
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F A R L I G E F O R B I N D E L S E R

Forlorenhed
Stephen Frears har fat i den tunge ende i sin seneste film } der her får én på pudderparykken.

Farlige forbindelser baserer sig på et suc- 
cesfuldt teaterstykke af dramatikeren 
Christopher Hampton (der igen er en 
adaption af en klassiker, Choderlos de 
Laclos roman fra 1782, som blev filmati
seret af Roger Vadim i 1960). Og denne 
teatermæssige baggrund lader filmen da 
heller ikke et øjeblik tilskueren i tvivl 
om, idet skuespillet, repræsentationen 
som form, her er trukket helt frem, så 
man virkelig får blotlagt præstationen.

Tydeligst træder dette frem med dialo
gen, som netop vækker opsigt, fordi den 
synes at være kemisk renset for hver
dagssprogets forskellige nuancer. Der er 
ikke et ’Øh’ ikke en stemme der knæk
ker over eller for den sags skyld en tavs
hed, som ikke tjener en præcist afmålt 
hensigt. En dialog, som fremføres med 
en sleben diktion, der meddelsomt 
mejsler dramaets basale modsætninger 
ud. Det er teatrets diktion, der bestemt 
besidder retorikkens charme, men som 
her også blot udgør et af de elementer, 
hvormed filmen bekvemt maler et hi
storisk panorama frem af de dekadente 
adelige, hvis hele tid tilsyneladende gik

a f  Steen Salomonsen

John Malkovich og Stephen Frears.

med at pleje forfængeligheden, pønse 
på intriger og boltre sig i hofmanerer.

En anden ting er symbolikken. For at 
tage et eksempel: at stykket handler om

maskespil, om følelser der skal beme- 
stres, facader der skal holdes, men som 
alligevel krakelere ved mødet med kær
lighedens anarkiske kraft, tjener filmens 
omsluttende toilette scener til at ramme 
ind; Markisen (spillet af Glenn Close) 
gennemløber sin omfattende morgen
toilette, hvor hun formummes i alle al- 
longeparyktidens forskrifter; til sidst 
sidder hun forsmået og rystet tilbage 
(det diabolske spil slog fejl, følelserne 
trængte igennem) -  og tager sminken af. 
En symbolik, der forekommer halvhjer
tet, fordi den på een gang vil simulere 
dybde og fastholde eentydighed. På den 
måde gives der ikke opleveren noget vi
dere spillerum, kun den budskabstunge 
illusion om en skjult essens af mening, 
et af tilværelsens mange mysterier, som 
skuespillet morseagtigt kan trylle frem (i 
dette tilfælde menneskeligheden, bag 
masken findes mennesket o. 1.). Og hertil 
har tilskueren kun at forholde sig indle
vende eller som passiv medvider, som et 
relæ, der så kan sidde og klikke, når det 
modtager de dystre rapporter udefra om 
verdens nedrigheder.
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Hertil kommer personerne. I deres 
ageren, mimik, gestik og blotte fremto
ning krænges den henholdsvise skurk
agtige lidenskab og den inderlige ærlig
hed ud prima facie. Vicomtens reptilfjæs 
(han spilles af John Malkovic) udstråler 
således fra første færd al den lumpen
hed, han her er sat til at præstere som 
forførekunstens mester. Ganske vist 
gennemgår han mod slutningen en mi
rakuløs forvandling, men også denne 
gengives med samme fortættede poesi, 
da han ligger gennemhullet af duelan- 
tens klinge, i sin blodpøl og opridser sit 
livs tomhed. En scene, der krydsklippes 
med en anden, hvor hans kærlighed 
(der spilles af Michelle Pfeiffer), ligger på 
dødslejet og får åreladning, så ingen er 
tvivl om relationen mellem blodets stri
de strømme og de drøje hug, parterne 
har fået tildelt på følelsernes område.

Markisen foretager ubarmhjertige mi
miske skift mellem stiv kuling og påta
get hjertelighed uden at de øvrige med
virkende så meget som ænser dobbelt
spillet, hvilket selvfølgelig får ofrene til 
at tage sig naive ud. En naivitet, der in
gen grænser har, når rænkesmede til og 
med åbenlyst kan signalere, smutte bre
ve til hinanden eller molbo-agtigt liste 
rundt på tåspidserne bag deres sagesløse 
ofre. De oplysninger man her får er ude
lukkende forbeholdt tilskueren; de un
derstreger skuespillet og tydeliggør her
med intentionerne. Og skulle dette ikke 
være nok, så er der forskellige effekter 
undervejs; underlægningsmusikkens se
rie af bekendtgørelser eller eksempelvis 
det tordenskrald, der lyder inden den

Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos’ 
pikante brevroman fra 1782 har g iv et am  
ledning til forskellige visualiseringer. I en 
berømt passage praler den amoralske vi- 
com te de Valmont til sin ligeså amoralske 
medsammensvome, marquise de M erteuil, 
a f hvordan han bruger en elskerinde som  
skrivepult, mens han skriver et kærlig- 
hedsbrev til den dydige madame Tourvel, 
som han har sat sig for at forføre. 
Situationen ses, til venstre, som den frem - 
stilles på illustrationen fra 1796- 
udgaven; i midten er still fra Roger Vadims 
moderniserende filmatisering Les liai- 
sons dangereuses 1960  (1959), hvor 
brevene var afløst a f telefonsamtaler -  som  
man kan se på scenen med Gérard Philipe 
og Jeanne Valerie, er underlaget det sam
me; til højre et still fra Frears’ nye film  hvor 
scenen også. forekommer i omvending, så 
det er elskerinden der bruger Valmont som 
’pupitre pour écrire’ (Uma Thurman og 
John Malkovich).

første forførelse skal fuldbyrdes, der 
tomt meddeler scenens elementer af 
skæbne og svinagtig saftighed.

Denne stereotype meddelsomhed er 
dog ret almindelig indenfor de levende 
billeder. Blot et enkelt blik på et afsnit 
af Dallas, Dollars eller mere aktuelt, 
DR’s nyligt afsluttede borgerkrigssaga, 
Nord og syd, bekræfter, at det er præcis 
sådan, massekulturen kommunikerer, 
når den er allermest triviel. I borger
krigssagaen eksempelvis sydstaternes 
overdrevne sydstatsaccent, de magtkor
rumperedes inderligt stive blik (det on
de øje!) i modsætning til heltenes mere 
stålsatte osv., altsammen attributter, let 
genkendelige tegn, der kan gribes umid
delbart (ellers virker de ikke).

Imidlertid er Farlige forbindelser tyde
ligvis en film, der ønsker at hæve sig 
over massens ornamentik, og det er her, 
teatret tjener som løftestang. Eller rette
re teaterheden, et særligt -  og særligt be
lastende -  aspekt ved dette medium, 
nemlig ideen om det kunstlede: at den 
kunstneriske præsentation skal være 
synlig, for så meget desto bedre at kun
ne blive beundret, hvor masseunder
holdningen lader som om den er gen
nemsigtig. Hermed fødes den afart af 
borgerlige herkomst, den franske semio- 
log Roland Barthes tilbage i 50’erne 
kaldte for det mellemliggende tegn: ’et 
degraderet skuespil, som er lige så ræd 
for den naive sandhed som for den tota
le kunstfærdighed’. For på den ene side 
vil filmen altså med dydsiret alvor hæv
de sin egne indsats og ad den vej aspire
re til den 'store kunst’, og på den anden 
side ikke mere end at samme selvbe
kræftelse, som hævdes at være trivial
kulturens mærke, kan opnås. Den be
finder sig ihvertfald milevidt fra at for
malisere sin kunstlethed, hvilket ville

være et egentligt kunstnerisk projekt, 
men med risiko for at havne i abstrak
tionen, det intellektuelle eller reflek- 
tionen, kort sagt: problematiske. Istedet 
bliver skuespillets ekshibitionisme til 
manerer, klare pift til kulturen om, at 
her foregår der noget betydningsladet 
seriøst, svarende til at et strit med lille
fingeren eller et særligt greb om kniv og 
gaffel i gamle dage var tegn på klasse.

Hvor trivialfilmen ofte spiller hæm
ningsløst på sine stereotyper og retori
ske parader, hvilket fra tid til anden 
fuldstændig kan bryde konformiteten, 
når spillet bliver åbenlyst, så forholder 
Farlige forbindelser sig hæmmet -  på en 
måde viktoriansk -  og det er måske en 
særlig engelsk nationalarv, der er på 
spil, og som her stiller sig i den gode sags 
tjeneste at låne filmen som massemedi
um lidt almen dannelse. Ihvertfald er 
Farlige forbindelser som skabt til at blive 
beundret indenfor rammerne af en kul
tur, der måske i beskæmmelse over bil
ledmediernes bombardement af flygtige 
figurer, stadig og lidt nostalgisk sværger 
til den tale, der er fæstnet til skriften og 
de budskaber, der leveres med en sådan 
tyngde i præstationen, at de giver ind
tryk af at være almene, mere varige og 
på den måde mere sande.

Farlige forbindelser
Dangerous Liaisons. England-USA 1988. Instr: 
Stephen Frears. M: Christopher Hampton efter eget 
skuepil efter Choderlos de Laclos’ roman. Foto: Phi
lippe Rousselot. Klip: MickAudsley. Musik: George 
Fenton. P-design: Stuart Craig. P: Norma Heyman, 
Hank Moonjean. Medv: Glenn Close (Marquise de 
Merteuil), John Malkovich (Vicomte de Valmont), Mi
chelle Pfeiffer (Madame de Tourvel), Swoosie Kurtz 
(Madame de Volanges), Keanu Reeves (Chevatier 
Danceny), Mildred Natwick (Madame de Rosemon- 
de), Uma Thurman (Cécile de Volanges).
Udi: Warner & Metronome. 120 min. Prem: 7.4.1989.
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P O R T R Æ T

Der er skuespillere, hvis ansigt man 
husker, fra første gang man ser 

dem. John Malkovich er en af dem. Det 
var i Roland Joffés The Killing Fields -  og 
som med så mange af skuespillerne i 
denne film sad man med en fornemmel
se af, at dette umuligt kunne være en 
mand, der også spillede andre roller. Det 
måtte være en fotograf, Roland Joffé el
ler David Puttnam havde fundet frem 
specielt til opgaven: måske en mand 
med speciel tilknytning til Cambodia?

Men John Malkovich’ baggrund var 
en ganske anden -  man havde nær sagt: 
den banale. Han havde ikke indspillet 
film, fordi han hellere ville lave teater. 
Det begyndte han på, mens han gik på 
universitet i sin fødestat Illinois. Fra 
1976 til 82 havde han optrådt med grup
pen The Steppenwolf i Chicago, bl.a. i 
’Glasmenageriet’ og Sam Shepards 
’Curse of the Starving Class’. Og det var 
også i en Shepard-rolle True West, han 
i 1982 fik sit gennembrud på Broadway.

Nu bagefter, bagklogt, kan man hæv
de, at noget af det fascinerende ved Mal
kovich’ film-debut i 85 netop var den 
teatralske panache, han gav fotografen 
Rockoff. 1 begyndelsen nærmest under
spiller han figuren: Rockoff er den ulide
ligt cool professionelle, der bare er ude 
for at få nogle billeder i kassen, i dag 
Cambodia, i morgen et andet sted der 
er krig. Og så rejser figuren sig, med en 
fantastisk manisk intensitet, i de scener 
i den franske ambassade, hvor det viser

John
Malkovich

a f Henrik Lundgren

sig, at han muligvis kan frelse Dith 
Prans liv ved at fremstille et falsk pas. 
Hans tumlen med fremkalde-væsker og 
papir blev et lille nervepirrende drama 
for sig, og da billedet af Pran fadede væk 
fra det defekte papir, vidste man, at sla
get var tabt. Her stod man over for en 
skuespiller med teatermenneskets præ
cise fornemmelse for at markere et ven
depunkt og spille det frem.

Berømt blev Malkovich i bredere sam
menhæng på sin optræden sammen 
med Dustin Hoffman i En sælgers død, 
først på Broadway (84), senere i Volker 
Schlondorffs TV-film-udgave. Var Hoff
man udspekuleret, var Malkovich en
kel: beundringsværdigt byggede han sit 
forløb, underspillede med en lille træt 
grimasse de mange scener, hvor faderen 
vil skrue ham op til at være noget, han 
ikke er. For så i slutningen, med al sin 
lavmælte autoritet, at sætte tingene på 
plads. Jeg går, fordi jeg ikke vil blive som 
du -  jeg går, fordi jeg i grunden holder 
af dig! Fik optrinet ikke den vægt, Mal
kovich lagde op til, var det ikke hans 
skyld, men et spørgsmål om at Dustin 
Hoffman allerede var på vej ud ad en ny 
konstrueret tangent.

Så for dem, der gerne vil stemple John 
Malkovich som en teaterskuespiller, der 
er gået til filmen, kan man fastslå, at det 
han har taget med, først og fremmest er 
sansen for de lange linjer, de store struk
turer: Han har en enestående måde at 
håndtere forløb, bygge op til klimaks. 
Det gælder om noget Farlige forbindelser: 
Uden Malkovich’ evne til at spille Vi- 
comtens selvforagt, selvhad, hans selv
destruktive forfængelighed frem under 
vejs, ville man ikke æde den scene, hvor 
han afskediger Mme de Tburvel med sit 
stædigt gentagne It’s beyond my control! 
Og selvfølgelig var det også Malkovichs 
sans for at strukturere, som gjorde, at 
man accepterede springene frem og til
bage mellem fortid og nutid i Tennessee 
Williams-filmatiseringen Glasmenageriet 
(87). Af en tidligere teater-skuespiller 
var det ligefrem imponerende diskret, 
hvorledes han turnerede de store ud
brud, så de gik ind i sammenhængen -  
disse mennesker, mor, søn, datters gnid
ningsfyldte daglige samliv. Og i de mo
nologer, hvor Tennessee Williams’ alter 
ego Tom henvender ordet direkte til 
publikum -  filmens nutidsplan, hvorfra 
han ser tilbage på det, der skete dengang 
-  spillede Malkovich sig helt ind til ker
nen, reflekterende, uden teatralitet.

Malkovich’ succes på det hvide lærred 
kunne i første runde synes at hænge
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sammen med hans mærkværdige an
sigt; de markante, alt andet end billed
skønne træk. Det var nær ved at være 
type-casting at bruge det lyttende, for
undrede, lurende i hans fysiognomi til 
at spille den blinde og vrantne Mr. Will 
i Robert Bentons Places in the Heart. 
Men der var intet type-spil i Malkovichs 
præstation (som indbragte ham hans 
foreløbig eneste Oscar-nominering).

Og man kan roligt tale om en skue
spiller, der går radikalt mod sin type i 
Les Liaisons Dangereuses. Da Gérard Phi
lippe spillede rollen i Roger Vadims nu
tidsudgave i 1959, var han træt og døen
de, men han havde det ydre af charmør, 
man umiddelbart forbinder med Vi- 
comte de Valmonts figur i Choderlos de 
Laclos’ brevroman. John Malkovich er 
nærmest en grimrian -  men han har en 
enestående evne til at spille alt det frem, 
der gør Valmont uimodståelig i kvin
dernes øjne. Eller rettere: det, Vicom- 
ten tror gør ham uimodståelig.

For i Stehpen Frears’ instruktion af 
Glenn Close og John Malkovich er det 
jo dette, der er det egentlige spænden
de: I hvor høj grad de to figurer -  Mar- 
quise de Merteuil og Vicomte de Val
mont -  bedrager sig selv ved tilsynela
dende at bedrage andre. Begge er de dy
best set i deres lidenskabers vold: derfor 
rammer de sig selv ved deres forsøg på at 
iscenesætte omgivelserne.

Frears har fremhævet dette spil mel
lem masken og det, der er nedenunder, 
allerede i filmens indledende scene, 
hvor man ser Vicomten og Marquisen 
blive sminket og klædt på. Perfekt ma
skeret aflægger Vicomten sin høf
ligheds-visit hos Merteuil (hvor der lig
ger sfinxer foran indgangen!) og i John 
Malkovich’ spil bliver det klart, at det er 
en mand, der nyder sin egen rolle som 
forfører: Blasert, kynisk, selvsikker gør 
han sin entré -  denne mand forfører sin
omverden ved den illusion, han skaber 
af at være den store kvinde-bedårer.

Hvad man må beundre hos Malko

vich, er igen hans næsten arkitektoni
ske fornemmelse for at se det store ven
depunkt i figurens udvikling -  spille op 
til det og væk fra det igen. I romanen er 
det Marquisen, der som den første ob
serverer, at det, han har begyndt som en 
kynisk forførelse, har udviklet sig til bit
ter alvor (Brev 134). Frears og manu
skript-forfatteren Christopher Hamp-

S. 16 fra oven: John 
Malkovich i En plads i 
mit hjerte; med Joanne 
Woodward i Glasmena
geriet; med Sam Water- 
ston og Haing S.Ngor i 
Killing Fields. Øverst 
som journalisten, der op
sporer sin græske fami
lies skæbne i Eleni; med 
Danny Glover og Sally 
Field i En plads i mit 
hjerte; med Dustin Hoff- 
man i En sælgers død;
med Glenn Close og Mi
chelle Pfeiffer i Farlige 
forbindelser.

ton har flyttet det til den scene, hvor 
hun sammen med Vicomten overværer 
en koncert. I det øjeblik han hilser på sit 
offer, Madame de Tourvel, har Merteuil 
gennemskuet dem begge -  og fra det øje
blik er hun besat af ønsket om at øde
lægge deres kærlighed. Som Malkovich 
spiller scenen, er Vicomten for en en
kelt stund så fortabt i sin følelse, at han 
ikke bemærker, hvad der foregår bag 
hans ryg. Scenen forbereder det øjeblik, 
hvor han kunne have forført Tourvel i 
slutningen: Vicomten har for et øjeblik 
glem sig selv, han har været udleveret si
ne følelser -  og har dermed gjort sig lat
terlig i kvinder som Merteuils øjne. Der
for må han straffe sig selv ved at forsage. 
For mænd og kvinder som Valmont og 
Merteuil findes der ingen større trussel 
end at miste kontrollen over sig selv. Så 
hellere dræbe de følelser, der for én 
gangs skyld var ved at vinde overtag. 
Netop denne tragedie spiller John Mal
kovich stort og bevægende frem i de sid
ste scener: En mand, hvor maskerne bli
ver revet af én for én, hundeøjnene, rep
tilmunden, indtil der kun er et nøgent 
lidende ansigt tilbage -  en mand, der 
forbløder alene i sneen, fordi han ikke 
har turdet give sig sit livs ene sande li
denskab i vold.
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W I D E R B E R G + T R O E L L

25 år efter
visioner i svensk film

Widerberg startede sin karriere med at kritisere Bergmans sortsyn og krævede film, der var indlæg 
om handlingsaltemativery var indlæg i debatten og handlede om mennesker i hverdagen. Hvordan 
ser det ud med det i dagy hvor Widerberg og generationsfællen jan  Troell begge er biografaktuelle 
med nye film ?

a f  Dan Nissen

Svensk film er nede i en bølgedal, til
stod Det Svenske Filminstituts 

snart forhenværende chef Claes Olofs- 
son under de nordiske filmdage i Thors- 
havn. Set fra dansk side ser det ud som 
en meget rimelig konstatering. Hvad vi 
bliver præsenteret for af broderlandets
film kan summeres op til Hasse Alfreds-
son, Lasse Abergs folkekomiske sel
skabsrejser, hvis opus 3 snart står til søs 
og lidt spredt fægtning med en enkelt 
genistreg som Lasse Hallstroms Mit liv 
som hund. Store film er snart lige så 
sjældne som herhjemme.

Og så kommer der midt i det hele to 
film fra to af de gamle drenge: Bo Wider- 
berg og Jan Troell. Den sidste har ikke 
instrueret en film siden Den umulige 
drøm  fra 82 og Widerberg ikke siden 
Manden fra Mallorca fra 84. Men nu er 
de her altså igen med ét slag som mestre, 
de mestre vi stadig husker dem som, 
men som det har knebet med beviser for 
i firserne, thi ingen af de nævnte film le
vede op til de forventninger, man kun
ne have til instruktørerne.

Bergman er en Dalarhåst
De to jævnaldrende er i dag i slutningen 
af halvtredserne, og snart er 30 år gået 
siden de startede karrieren. Det gjorde 
de to skåninger faktisk sammen, idet de
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sammen instruerede kortfilmen Drengen 
og dragen , hvorefter Troell var fotograf på 
Widerbergs spillefilmsdebut Barnevog
nen fra 63. Siden Ingmar Bergman har 
de to været svensk films internationale 
navne, og det er svært at få øje på aktu
elle efterfølgere, for slet ikke at tale om 
et så eklatant generationsgennem- og 
opbrud som de to stod for.

Inden Widerberg debuterede havde 
han skriftlig gjort kort proces med den 
eksisterende svenske film. Det skete i en 
række artikler i Expressen i 62, senere 
udsendt i bogform som Visioner i 
svensk film. De eneste navne han havde 
lidt respekt for var Ingmar Bergman og 
dokumentaristen Arne Sucksdorff. Re
spekten var dog ikke større end at også 
de blev skarpt kritiserede. Bergman stod 
da simpelthen enerådende som syno
nym for svensk film, som den, der ude 
omkring i verden var indfaldsvinklen til 
den svenske verden og virklighed. En 
Dalarhåst, kaldte Widerberg ham og 
hævdede, at det eneste man forlangte af 
en Dalarhest er, at den trofast modsva
rer forestillingerne om hvordan en så
dan ser ud. Og gjorde Bergman i Wider
bergs øjne. I film efter film kredsede han 
om sin egen problemstilling, mens Wi- 
derberg rastløs krævende forventede en 
forholden sig til den svenske virkelig
hed. ’Bergmans eksportvare er fjerne 
legender, lysmystik, utilsløret exotisme 
-  ikke indlæg i det oplyste Europas de
bat, indlæg om handlingsalternativ, om 
moralske muligheder’.

Widerbergs opgør ekkoede af den 
franske nybølges opgør med den berøm
te tendens, som Truffaut gjorde sit for at 
aflive i sit epokeskabende essay om ’En 
vis tendens. Og Widerberg refererer da 
også til bevægelserne i fransk film, til 
den italienske neorealisme og De vrede 
unge mænd og Free Cinema-generatio- 
nen i engelske film, altsammen strøm
ninger, der havde som programmatisk 
mål at få filmen væk fra de støvede ateli
er, eskapistisk underholdning og forlo
ren kulturfernis. Netop de størrelser vil
le det være halsløs gerning at anklage 
Bergman for, og det gør Widerberg da 
heller ikke, idet han anerkender hans 
kunst, men mener, at hans domineren
de stilling også breder sig til at have af
gørende indflydelse på fremtidens sven
ske filmkunst, de kommende generatio
ners skaben. Hans kritik af Bergman an
klager filmene for at behandle forholdet 
til Gud, ikke forholdet mellem menne
sker, for slet ikke at tale om forholdet 
mellem mennesker og samfund. For Wi
derberg blev det en anstødssten, at et af 
verdens mest konfessionsløse samfund 
fremfor alt overfor den øvrige verden 
var kendt via en filmkunstner der gjor

de spørgsmålet om Guds eksistens til 
det centrale problem.

En snes år senere spøger problemstil
lingen stadig, og i Chaplins jubilæums
nummer kunne Maaret Koskinen refor- 
mulere spørgsmålet og skrive, at måske 
er Bergmans film ikke udtryk for en 
svensk religiøsitet, men for manglen på 
samme. De udtrykker den tomhed, der 
er blevet tilbage efter at staten har gjort 
sit for den materielle velfærd. Koskinen 
langer også ud efter den efterhånden 
klassiske opfattelse af Sverige som lan
det, hvor ensamhet er ynglingselendig' 
heden, hvor mennesker ikke kan tale 
sammen, og hvor legeme og sjæl er to
talt uforsonlige. I stedet for at spørge 
hvor svenske Bergmans film er, skulle 
man spørge om, i hvilken grad hans film 
har farvet billedet af hvad der er svensk, 
skriver Koskinen.

Selvom Widerbergs og andres genera
liseringer selvfølgelig altid kan anfægtes 
med henvisning til konkrete værker, så 
kan det dog med rimelig ret hævdes, at 
tyngdepunktet i Bergmans 50erproduk- 
tion ligger i den religiøse tematik -  og 
kunstnerproblematikken. Med den tid
lige tressertriologi Som i et spejl, Lys i 
mørket og Stilheden, kan man samtidig 
spore en slags våbenstilstand med Gud. 
Ikke udfra en overbevisning om hans 
ikke-eksistens, men fordi det opgives at 
finde et svar. Og hermed forandres 
tyngdepunktet i Bergmans værker.

Widerberg, fra hverdagspoesi 
til pessimisme
Men samtidig skrev Widerberg, med 
Troell som fotograf, svensk filmhistorie

Bo Widerberg under indspilningen a f Elvi
ra Madigan m ed Thommy Berggren og Pia 
Degermark. T.v. Barnevognen med Thom- 
my Berggren og Inger Taube.

med Barnevognen fra 1963. Væk var de 
Bergman’ske rueiser og sjælegransknin
ger. I stedet fik vi en hverdags- og nu- 
tidshistorie om ung forelskelse og socia
le skel. Her var en ægte tone fra hverda
gen, et lys og en bevægelighed, der fik 
filmen til at fremstå som ren forårsåben- 
baring, et stykke musikalsk poesi skabt 
af to kunstnere, der også er forelsket i 
mediet og nærmest improviserende ud
forsker dets muligheder. I Ravnekvarte- 
ret, ligeledes fra 63, fortsættes det nye i 
en skildring af familieliv, vågnende op
rør og kunstnerdrømme henlagt til 
30erne. Også her, i et af Widerbergs me
sterstykker, baseret på et skuespil og 
derfor i høj grad bestående af inden- 
dørsscener, er det hverdagstonens poesi, 
der er bærende, ligesom den klare mar
kering af, at der ikke er tale om studie
optaget film.

Senere har Widerbergs film tendens 
til at fortabe sig i billedskønhedo som i 
Elvira Madigan og Oprøret i Ådalen, 
uden at klasseperspektivet dog mistes. 
Efter den problematiske svensk-ameri
kanske produktion Joe Hili (71), der om 
ikke andet viste, at Widerbergs måde at 
arbejde på absolut ikke passede ind i det 
amerikanske filmmaskineri, hvorfor 
Widerberg drog hjem og endte med at 
optage filmen i Sverige, blev der længere 
mellem filmene. I Manden på taget fra 76 
er Widerberg igen tilbage i nutiden og 
den svenske virkelighed i en politihisto
rie baseret på Sjowall og Wahloo, og i
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Manden fra M allorca fra 84 er det Leif 
Perssons kritiske krimi, der er forlægget. 
Begge er gedigne håndværksproduktio- 
ner men vil være vanskelige at placere 
på linje med de bedste af de tidlige. Og 
dog mærker man i begge Widerbergs 
kritiske kredsen omkring elementer i 
det svenske samfund: en snigende poli
tistat og overvågning, en tiltagende kor
ruption, og indimellem billeder fra et fa
milieliv, der er så tomt, at arbejdet og 
kammeratskab mellem betjentene bli
ver et lokkende alternativ.

Og nu, godt 25 år efter gennembrud
det og opgøret med Bergman , er der 
kommet en ny film af Widerberg -  en i 
bund og grund helt atypisk film, en film 
man ikke kunne forvente, at netop han 
ville instruere, og en film som egentlig er 
baggrunden for den foregående bag
grundshistorie.

Filmen er baseret på Torgny Lind
grens roman 'Slangens vej’, en roman 
baseret på mundtlige historier overleve
ret fra generation til generation, og som 
Lindgren husker fra sin barndom. Det 
er historien om en fattig husmandsfami
lie, der for at overleve betaler huslejen 
til den magtfulde købmand i naturalier, 
stillet til rådighed af familiens kvindeli
ge medlemmer. Det bliver en ond cirkel, 
en evig sexuel og økonomisk udbytning, 
der af Widerberg fremstilles med en nå
desløs ubønhørlighed: her er der ingen, 
absolut ingen, vej ud af elendigheden. I 
et billedsprog, der kunne være hentet 
fra Bresson, fortælles en historie, der og
så kunne være den janseistiske fransk
mand værdig. Og det skovrige, fattige, 
fortidige nordsvenske landskab har Wi
derberg, stik mod sædvane, opbygget 
totalt i studiet.

Instruktøren, der lagde ud med at kri
tisere Bergmans film, der rettede sig op
ad mod Gud i stedet for udad mod men
neskene, har skabt en film, hvis historie 
kan koges ned til spørgsmålet om, hvor-

Stina Ekblad i Slangens vej. Og Jan Troell 
under indspilningen a f Udvandrerne.

dan Gud kan være god og almægtig, når 
der er så meget ondt til i den verden, 
han har skabt. Den slags religiøse over
vejelser er der spredt rundt om i bogen, 
der stilistisk er gennemsyret af at skulle 
være en skriftlig overlevering fra tildra
gelsernes samtid, tildragelser, der ret
færdigvis ender med Skæbnens/Guds 
straffende indgriben overfor udbyt
terne.

Hvad ateisten Widerberg imidlertid 
gør, er at han udelader de religiøse be
sværgelser og formuleringer, der er i bo
gen, og i stedet i filmen barberer histori
en helt ned til en stiliseret skildring af 
udbytningens mekanismer, dens uaf
vendelige gentagelse, dens nådesløshed, 
så at sige. Der er intet i denne film af ly
rikeren og hverdagsskildreren Wider
berg, men derimod fuldt op af den so
ciale kritiker.

Troell, fremtidsdrømme og 
fortidslængsel
Widerberg startede sin karriere som 
journalist og forfatter, Jan Troell lagde 
ud som skolelærer og fik erfaringer, der 
dannede baggrund for hans anden spil
lefilm Ole, dole, d o ff fra 68.

I sine film er han som Widerberg et ly
risk gemyt, der gerne skildrer klas
semæssige problemkomplekser. Men 
mens Widerberg tydeligvis havde sin in
spiration fra den franske nye bølge og 
benyttede billedsprog og tilgang til hi
storien fra de kanter, så synes Troell 
langt mere jordforbunden med det 
svenske. Da det svenske filminstitut i 75 
lod ham introducere i et skrift af Ver- 
non Young, fremhæver Young em for
bindelseslinie mellem Sjostrom-Stiller 
og Troell, men Troell senere selv har 
fremhævet inspirationen fra dokumen

taristen Arne Sucksdorff. Og rigtigt er 
det da, at sansen for naturen og den 
tætte forbundethed med Svensk Natur, 
er helt umiskendelig hos Troell, der også 
altid selv både fotograferer og klipper si
ne film.

’Min holdning til filmkunsten er vist 
stadig dokumentarisk. Det er min ambi
tion at affotografere virkeligheden så 
ubemærket som muligt uden at bryde 
for meget i den’, sagde Troell i et Kosmo- 
rama-interview allerede i 68. Gennem
brudsfilmen Her har du dit liv fra 66 hu
skes dog mest for en besættende lyrisk 
intensitet, en bevægelighed i kamera
arbejde og en suveræn klipperytme, der 
gik sammen om at skabe det poetisk san
de portræt af proletardrengen og kunst
nerspiren Olof, på baggrund af Eyvind 
Johnsons bindstærke romanværk. På sæt 
og vis har den historie tilfælles med Wi
derbergs Ravnekvarteret: begge går tilba
ge i tiden for at indfange og viderefor
midle de historiske rødder for nutidens 
Sverige, for velfærdssamfundet. Men 
hvor Widerberg stadig er ny-bølge-lyrisk, 
så er der hos Troell en folkloristisk tone, 
ja måske en naivistisk ægthed, der da var 
uden sidestykke i skandinavisk film.

Troells næste store film blev også en af 
svensk films største, og en af de største 
succeser. På baggrund af Mobergs stor
værk om Udvandrerne og Nybyggerne, 
skabte Troell 6 timers spillefilm, hvor 
den lyriske tone er afløst af en tilbage
holdende neutral billedstil, en blufær
dighed, der ganske modsvarer det fatti
ge husmandsmiljø, filmene skildrer. Her 
er folkloretonen blevet til et stykke ægte 
folkelig kunst -  elsket og set i store dele 
af verden, på film eller som TV-serie.

Også Troell har haft arbejdserfaringer 
med USA, og heller ikke hans vane med 
både at instruere, stå bag kameraet og 
senere klippe, kunne forenes med de 
amerikanske traditioner. Samarbejdet 
resulterede i to film, begge langt fra den
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standard vi var vant til fra Troells side.
Efter den kun mådeligt vellykkede 

Den umulige drøm  (82) er Troell så vendt 
tilbage til sit indledende credo om at 
iagttage virkeligheden. Med sin nye film 
Eventyrlandet har han skabt en enestå
ende dokumentarfilm, og samtidig en 
film der i sin historie ligger i forlængelse 
af de to store ’Sverigesfilm’ efter Moberg 
og Johnson.

Troell påtager sig i sin nye film at ville 
belyse 'fraværet af liv’ i nutidens Sverige 
-  og i nutidens samfund i almindelig
hed, kunne man tilføje. Det gør han 
gennem en række punktnedslag i virke
ligheden, gennem en række små histori
er om forskellige sider af virkeligheden, 
portrætter af en række mennesker i nu
tiden, som i poetisk og rytmisk klipning 
kombineres til en slags gobelin, en 3 ti
mers dokumentarfilm, hvis enkelte hi
storier i sammenhæng bliver til mere 
end det udsagn, de enkeltvis frembærer. 
Den nemme kritik af Forbudssverige 
bliver hos Troell til et eksistentielt anlig
gende, til sindbilleder på livet i det mo
derne samfund.

Man kan i filmen nemt finde kitsch- 
agtige idylbilleder fra en anderledes for
tid og fra et nutidigt liv på landet, sådan 
som det kan udfolde sig for en kunst- 
nerfamilie, der ikke er bundet op på 
snærende og ubønhørlige produktions
normer. Man kan kritisere lommefilo
soffen Rollo May, der udsiger dybe 
sandheder, der står sig langt bedre gen
nem de historier, filmen skildrer, end 
gennem Mays håndfaste statements, og 
man kan anfægte den sarkastiske brug 
af kommenterende musik. Men Troell 
beskæftiger sig uomtvisteligt med noget 
centralt for vores civilisation, størrelser 
der i hans poetiske formidling rammer 
dybere end i skrift og Mays definitioner.

Troells tidlige mesterlige film, hvis me
sterskab han ikke kunne leve op til med 
de senere mere knirkende film som heks. 
Bang!, der også beskæftigede sig kritisk 
med en moderne svensk virkelighed og 
samtidig med mennesket, der ikke kan 
komme i kontakt med sig selv og sine 
drømme, får med Eventyrlandet er natur
lig fortsættelse. I de tidlige film var det 
fortidens Sverige, der blev genskabt 
sammen med personer med længslen ef
ter et andet liv, et liv der aftegnede sig 
forude som en forjættende mulighed. 
Også i Eventyrlandet er længslen central. 
Men det afsluttende credo om håbet, 
der fødes af utilfredsheden, synes mere 
et postulat, mens det der længes imod 
faktisk mere er det, der vises i billeder 
fra fortiden, fra det tabte land. Dengang 
var der i hvert fald en form for fælles
skab i arbejde og fritid, mens den mo
derne svensker sidder ensom i sin mon

Eddie 
Axberg i 
Her har 

du dit liv.

Eventyrlan
det: psyko
logen Rollo 
May og 
Troell.

stermaskine og rydder skoven. I fritiden 
sidder han -  i regnvejr -  spærret inden 
i sin bil til drive in-bingo. Unægtelig er 
noget gået tabt i en proces, der har 
skabt denne verden, som ikke mange 
vel mere vil mene er den bedste af alle.

Fra tresserne til firserne
For Troell synes de tidligere films frem
tidslængsel nu at være blevet til en 
længsel mod fortiden. Men ser man på 
Widerbergs film, der udspiller sig i en 
fjern fortid, så bliver Troells længsel et 
sentimentalt postulat. Her er elendighe
den tifold større og langt mere nådesløst 
selvgentagende end hos Troell. Vil man 
i Widerbergs film også se et billede af 
nutidens vilkår, så er hans film også på 
det plan langt mere kompromisløs sort
tonet end Troells. Den kritik af den 
svenske virkelighed, man finder antyd
ninger af i Widerbergs senere film, fin
der her et ultimativt udtryk, der defini
tivt bindes op på klassesamfundets for
mer. Her kan ikke engang postuleres et 
håb, kun håbes på et ragnarok, der vil 
åbne mulighed for retfærdighed.

Her i slutfirserne hvor Bergman har 
erklæret sit filmværk afsluttet med Fan- 
ny og Alexander -  en af hans lyseste og 
mest bredtfavnende film -  tegner der sig 
således et andet mønster mellem faderfi- 
guren og hans tidligere kritiker.

Op gennem især 70erne har Bergman 
mere og mere fremstået som den uro
vækkende og fuldstændigt afklædende 
skildrer af psykiske tilstande og forhol
det mellem kønnene. Han har vendt sig

mod menneskene efter at gudsspørgs
målet er blevet stillet i bero. Men hos 
Bergman ses menneskene kun yderst 
perifert som også samfundsmæssige pro
dukter, som afhængige af tid og sted. 
Bergman har aldrig som sine kritikere 
påtaget sig at skildre menneskene i en 
social kontekst, i et samfund med klas
semodsætninger.

Det var Widerbergs og Troells ud
gangspunkt, der nu 25-30 år efter har 
ført dem begge ind i en pessimisme hvis 
eneste udvej kun synes et håb, ikke no
get der kan argumenteres for, men nok 
visualiseres f.eks. i Troells utroligt smuk
ke afsluttende montagesekvens, hvor fil
mens forskellige personer konfronteres 
med den kunstige kanariefugl, der som 
håbet springer ud af den lukkede æske.

Måske er det et simpelt spørgsmål om 
alder, om at føle verden lukke sig og mu
lighederne snævre sig ind med årene. 
Men det kunne også være at pessimis
men hænger sammen med at 60’ernes 
samfund, der var på vej til at åbne sig, 
nu er afløst af senfirsernes samfund, 
hvor forskelige former for ragnarokvisi
oner afløser hinanden i hastig rækkeføl
ge og tilsammen taler om en verden, der 
ikke kan overleve uden radikale omlæg
ninger. Håbets princip kan de måske 
fastholde men samtidig finde det svære
re og sværere at begrunde kunstnerisk 
og intellektuelt, begrunde udfra oplevel
serne af, hvordan verden ser ud.

Eventyrlandet
Sagolandet. Sverige-Vesttyskland 1985-88. Instr., 
kam., klip: Jan Troell. Medv.: Jan Troell, Rollo May, 
Tage Erlander, Ingvar Carlsson. Udi.: Chr. Braad 
Thomsen. 185 min. Premiere i Grand.

Slangens vej
Ormens våg på hålleberget. Sverige 1986. Instr.: 
Bo Widerberg. Manus.: Widerberg efter Torgny 
Lindgrens roman. Foto: Jorgen Persson, Rolf Lind- 
strom, Olof Johnsson. Klip: Bo Widerberg. Art Di- 
rection: Pelle Johansson, Kicki Ilander. Musik: Ste
fan Nilsson. Medv.: Stina Ekblad (Tea), Stellan 
Skarsgård (Karl Orsa), Reine Brynolfsson (Jani), To
mas von Bromssen (Jakob). Udi.: Cinnamon film. 
112 min.
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P O W E L L & PRESSBURGER
Det lange møde

Powell &  Pressburger var foregangsmænd i engelske film -  fra krigens beredskabsfilm over den 
dokumentarisme-inspirerede realisme til studieeksperimenter med showfilm og melodrama. 

Alligevel blev de ofte overhalet a f udviklingen. En nyvurdering efter Museets serie.

De engelske instruktører Michael Po- 
well og Emeric Pressburger har 

haft en underlig skæbne som skiftevis 
højt anskrevne, nedvurderede, nærmest 
glemte og senest genopdagede.

Deres berømmelse som patrioter gav 
dem en høj status i krigspropagandaen, 
hvor det blev dem overladt at lave nok 
Europas største beredskabsfilm, 49. 
breddegrad. Det skete netop da dens mål 
-  at engagere USA i krigen -  var forpas
set. Beredskabsfilmene blev hurtigt 
glemt som kunstværker i efterkrigsti
den, og Powell &. Pressburger søgte at 
forny sig indenfor tidens realisme og 
æstetiske eksperimenter.

Som skildrere af engelsk virkelighed 
var deres smag for germansk, bl.a. hav
de de forkærlighed for afhoppere som 
Conrad Veidt, Anton Walbrook. Alfred 
Junge og Hein Heckroth. Det gjorde 
dem sekundære i den britiske filmkritik, 
både overfor den samtidige hverdagsrea- 
listiske tradition, hvor Carol Reed og 
David Lean blev foretrukket, og overfor 
mange af de realistisk orienterede 
Ealing-komedie, f.eks. Masser a f whisky 
(1949). Internationalt blev hele denne

a f  C arl Nørrested

tradition sat æstetisk til vægs af den ita
lienske neorealisme.

Som eksperimentatorer arbejdede de 
originalt med udnyttelsen af farvefil
men og melodramagenren, som de am
bitiøst udviklede til såkaldte ’composed 
films’ (filmkompositioner), film der 
blandede de musiske kunstgenrer, bl.a. 
opera og ballet, på filmens betingelser. 
Dette forsøg afvikledes gennem 50erne 
men tog sig anstrengt og tamt ud i for
hold til amerikanske musical.

Opnåede de ikke den helt centrale 
placering i filmhistorien, så var deres 
indsats dog bemærkelsesværdig, og de 
skabte film der forsat står som hoved
værker, især En sag om liv eller død og 
Sorte lilje.

Deres indsats indenfor realismen ræk
ker i hovedtræk fra Powells Edge o f the
World (1937) til Det hændte i Skotland 
(45). Ansatserne til ’composed film’ sås 
i A Canterbury Tale (44), og efter De røde 
sko (48) gik det i opløsning med Ho//-

Fra deliriumscenen i Hemmeligt våben.

manns even tyr (51) for at opnå det defini
tive dødsstød med Oh, Rosalinda! (55). 
Udbrændt afviklede de deres parløb 
ved at hægte sig på Ranks triste krigs
film.

De gik så hver til sit, og Powell banede 
vej for sin egen kult med Fotomodeller ja- 
ges (60). Efter National Film Theater’s 
retrospektive serie i 1978 voksede deres 
anseelse igen, nu i et uafklaret kaos om
kring postmodernismen, hvor de i deres 
vægtigste indsats blev vurderet som fad
dere til kunst- og musikvideoen -  en ny 
proportionsforvridning af dimensioner.

O ptakten
Deres fælles instruktørperiode resulte
rede i eget produktionsselskab, The Ar- 
chers (1943-56), hvis bomærke var en 
halmskydeskive, hvor en pil smak i plet 
-  en overgang så velkendt som Rank- 
muskelbundtet ved tempelgonggongen.

Emeric (egl. Imre) Pressburger 
(1902-88) stammede fra Ungarn ligesom 
den engelske storproducent Alexander 
Korda og havde arbejdet som manu
skriptforfatter både i Ungarn, Tyskland 
og Frankrig. I 1938 blev han hentet til 
England af Korda, bl.a. for at sætte skik 
på Roland Pertwees manuskript til Mi
chael Powell-filmen Den sorte spion (39).

Michael Powell (f. 1905) havde en for
holdsvis traditionel karriere indenfor 
britisk film, bl.a. som instruktør 1931-34 
af såkaldte ’quota quickies’, hurtige, bil
lige produktioner til opfyldning af den 
fastsatte nationale andel af biografud- 
buddet, siden 1927 finansieret med en 
distributionsafgift. I perioden 1931-37 
instruerede han ikke mindre end 24 
spillefilm. Den mest kendt er The Edge 
o f the World. Den er ganske vist en sen
sationsfilm, men dens produktionsfor
hold, inspireret af den samtidige engel
ske dokumentarisme, peger fremad mod 
neorealismen, idet skuespillerne blev 
indplaceret i et autentisk fiskermiljø (på 
Foula i Shetlandsøgruppen).
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Den direkte dokumentariske inspira
tion findes endvidere i beredskabsfil
men Vi sejler ved daggry (42), hvor Press- 
burger for anden gang var medforfatter 
til en Powell-instrueret film. Den er en 
charmerende, fandenivoldsk hyldes til 
den danske handelsflåde -  og burde 
mindst en gang om året pryde TVs 
matiné-forestillinger. Conrad Veidt -  
tænk engang: oprindelig Cesare i Dr. 
Caligari -  spiller handelsflådekaptaj
nen, som netop er udtrådt af den dan-

Powell og Pressburger under De røde sko. 
T.v. ’typiske’ danskere om Danske Speciali- 
teter, hakkebøf med løg øverst på menuen, 
akvavit på bordet og kongeplatte på 

væggen i Vi sejler 
ved daggry (siddende 
Veidt og Valerie 
Hobson). Herunder 
Rex Ingram som 
Lampens And med 
Sabu i Tyven fra 
Bagdad. Tegneseri
ens oberst Blimp og 
film ens (Roger Live- 
sey) med den åndful
de tyske officer (An
ton Walbrook).

ske marine for at vise det sande vikinge- 
sind på engelsk side med 'Dengang jeg 
drog afsted’ på læberne -  og som tema 
i underlægningsmusikken, ikke et 
dansk øje er tørt.

Beredskab med dokumentaristisk 
touch prægede flere af tidens film, bl.a. 
Powells En a f vore maskiner savnes (42), 
hvor Pressburger ligeledes var med på 
manuskriptet.

Parrets fællesinstruerede film domine
redes af studierealisemen, det land
skabsæstetiske skønfoto og en mere og 
mere interessant symbolistisk stilise
ring, som direkte blev et varemærke for 
Powell <Sl Pressburger.

Mange af de øvrige engelske krigstids
produktioner var ligeledes præget af bå
de ekspressionistisk og surrealistisk stili
sering. Det gælder heks. film af David 
Lean, bl.a. Havet er vor skæbne (42), Roy 
Boultings Tordenklippen (42) og de rene 
surrealistiske mysteriefilm Halvvejshuset 
(Basil Dearden, 44) og Nattens mysterier 
(Dearden, Cavalcanti, Charles Crich- 
ton og Robert Hamer, 45). Stort anlagte 
Technicolor-eksperimenter mangfoldig
gjorde billedet både indenfor den reali
stiske tradition -  Faren fra dybet (Pat 
Jackson, 44), Disse lykkelige dage (David 
Lean, 44) -  de sirlige teaterprægede fil
matiseringer, f.eks. Elvira går igen (David
Lean, 45), Lady X’s skilsmisse (Tim 
Whelan, 38) -  stiliserede udstyrsfilm så-

COL.BUMP HAS VAPOURS
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som Henrik V (Laurence Olivier, 45), 
Cæsar og Kleopatra (Gabriel Pascal, 46) 
og endelig den smukt spraglede eventyr
film Tyven fra Bagdad (40), som Powell in
struerede i samarbejde med Tim Whelan 
og eksilinstruktøren Ludwig Berger.

For Powell er Tyven fra Bagdad ligefrem 
en nøgle til hans senere produktion, idet 
filmen jo direkte var en remake af Doug- 
las Fairbanks’ største succes med samme 
titel fra 1924. I Powells øjne var Fair
banks den største producent, der for al
vor prioriterede de production values, 
hvis muligheder Powell så bekræftet hos 
en stilbevidst arvtager, den amerikanske 
instruktør Rex Ingram, som Powell hav
de assisteret på hans europæiske opgaver 
Mare Nostrum og The Magician 1925-26 
i Frankrig. Det er dog negerskuespilleren 
og ikke instruktøren Ingram, der spiller 
lampens ånd i Tyven fra Bagdad.

Et spejl for England
Powell &  Pressburgers første farvefilm 
Duellen (43), optaget af Tyven fra Bagdads 
fremragende franske fotograf Georges Pe- 
rinal, udviser en sublim udnyttelse af 
Technicolor som en pastelagtig nostal
gisk anskueliggørelse af en periode, der 
med markante stilændringer over 40 års 
omvæltninger i Englands og Tysklands 
historie gør den naive britiske oberst 
Blimp-skikkelse (Roger Livesey) til selve 
symbolet på Englands konservative sta
bilitet og stædige overlevelsesevne -  
mens han i tegneserien af David Low 
står for den udlevede og reaktionære 
imperialistisk-militaristiske stupiditet.

Det var et populært reaktionært be
redskabsbudskab i gennemført stiliseret 
men realistisk baseret, satirisk form. Po
well <St Pressburger havde fundet og er
kendt deres stils bedste virkemidler. 
Denne stil udmøntede sig charmerende 
i uafklarede æstetiske blandformer, som 
naturligt nok gjorde deres produktioners 
kvalitet afhængig af produktionsdesigne- 
rens indsats. Parrets smukkeste film var 
således resultat af samarbejdet med eksil
tyskeren Alfred Junge (1886-1964). Junge
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struktør E.A.Duponts britiske film 
MouLn Rouge (28) og Piccadilly (29), bo
satte sig i England i 1932 og satte sit 
præg på bl.a. Hitchcocks Manden der 
vidste for m eget (34) og MGMs Englands- 
hyldest fra 1939 Farvel Mr. Chips. Fra 
1943 til 1947 arbejdede han udelukken
de på The Archers’ bedste film.

Det er et ekstremt eksotisk England, 
der stilles til skue i de sorthvide film A 
Canterbury Tale (44) og Det hændte i 
Skotland (45), mesterligt fotograferet af 
Erwin Hiller. Begge anskueliggør firkan
tet rodfæstethedens kvaliteter overfor 
samtiden kaos, hvilket i ligeså høj grad 
er vendt mod kapitalismens USA som 
Hitlers diktatur. Således fremhæves den 
fælles europæiske kulturtradition, som 
omfatter den germanske kultur, der for 
en periode har måttet slå sig ned i andre 
nationer, fordrevet af fascismen. Og den 
udstationerede amerikanske soldat, der 
bruger sin orlov på at besøge katedralen 
i A Canterbury Tale, kan først erkende si
ne egentlige rødder ved sin ufrivillige 
kontakt med Europas basale kultur.

Eric Portman har en helt umulig my
tologisk rolle i samme film som en skæb
nefigur, Thomas Culpepper -  the glue- 
man, der bebor et solidt tømret og forfi
net ciceleret loftsrum med overblik og 
tryghed, men er også underligt isoleret 
som iagttageren, kunstneren, kulturhi
storikeren. Lettere perverteret klasker 
han ubemærket klister i håret på nyan
komne piger, så de ikke kissemisser med 
soldaterne. For krigen er positiv i én for
stand. Den inddrager soldaterne i histo
rien og kontinuiteten, men de må have 
den nødvendige iagttagende respekt for 
at forstå kulturens dybere mening, og 
Culpepper yder sit bidrag til at de ikke 
får forskertset denne chance ved tilfæl
dig sex.

Kultur og riter har en anmassende ka
rakter i disse film, som kun står lidt til
bage for parrets indsats for regeringen

49. breddegrad: Leslie Howard taler stout 
op mod tyskernes voldsm etoder (Eric Port
man t.h.), der har forvild et sig ind pd kultu
rens enemærker i Howards teepee. Det 
hændte i Skotland: enestående flot land
skabsfotografering (Wendy Hiller t.v.).

med den mest charmerende, bombasti
ske beredskabsfilm i verdens filmhisto
rie, 49. breddegrad (41). Den er produce
ret af Ministry of Information i Canada 
til udsendelse november 1941 med intet 
mindre mål end at få USA til at engage
re sig i krigen. Det sigte var på sin vis 
forspildt, da Pearl Harbour-bomb- 
ningen indtraf knapt en måned senere.

Canada betragtes i filmen som sym
bolet på den sammendrevne frie verden, 
hvor de oprindelige folkeslag (eskimoer, 
indianere) lever i respekterende sam
drægtighed med de frie indvandrergrup- 
per. En strandet tysk ubådsbesætning 
må kæmpe sig gennem landet for at nå 
til det neutrale USA, hvorfra de kan 
sendes tilbage til Tyskland, men til sidst 
står kun én hjernevasket fanatisk fascist 
imod 11 millioner canadiere. Demokra
tiets mest effektive talerør er så charme
rende mandfolk, som pelsjægeren Lau
rence Olivier og eneboeren Leslie Ho
ward, der evner at have blomsten af he
le den europæiske kultur samlet i sin 
teepee.

Set i forhold til studierealismen er der 
ingen tvivl om, at instruktører som Da
vid Lean (Det korte møde, 45), til en vis 
grad Carol Reed (Den tredie mand, 49) og 
store dele af Ealing komedietraditionen 
står for mere homogene kunstværker 
end Powell &. Pressburger. I den forbin
delse står de sig nok bedst med Det 
hændte i Skotland, hvor der dog er mere 
liv i naturbeskrivelsen end de postulere
de skabelon-hovedpersoner Roger Live- 
sey og Wendy Hiller, fabrikeret af brok
ker fra 'Trold kan tæmmes’. Hele denne 
dekadent forfinede tradition blev effek

tivt fejet af vejen af den nøgne og sårba
re, illusionsløse italienske neorealisme.

Junge, Powell &. Pressburger rendyr
kede filmstudiet som et alkymistisk pa
radis i hovedværkerne En sag om liv eller 
dø  (46) og Sorte lilje (47), begge blænden
de fotograferet af Jack Cardiff. Det gjor
de de ret i, og det er vel lige netop her, 
at filmhistorien for alvor gør Powell &  
Pressburger uret. Sjældent er der skabt 
så fascinerende og præcist et surreali
stisk univers i den kommercielle film 
som i En sag om liv eller død  (udover Wil
liam Dieterles Drømmen om hende, 48).

Filmen fortæller om en nedskudt 
RAF-pilot (David Ni ven), der i filmens 
forløb befinder sig i operationscoma (i 
farver) på vej til en overjordisk domstol 
(i sort-hvid med åbenbare allusioner til 
William Cameron Menzies’ funktionali
stiske filmarkitektur), overfor hvilken 
han fremfører sit krav om retten til at 
forblive på jorden. Dette ingenmands
land er efterkrigstidens forestående kol
de administrationssamfund, hvor alle 
politiske spørgsmål er ved at blive diri
geret af et alt for brovtende og domine
rende USA. Det ser virkelig sort ud, for 
selv om USA kun kan udvise en suppe
das af sammenflyttede kulturer, så har 
imperiets arv på den anden side ikke 
længere noget at give briterne.

Der er virkelig slået et stort brød op, 
og det er netop den spændende ideolo
giske debat, som betinger de kolonor
me, velfungerende konferencetableauer, 
som viser efterkrigstidens optimistiske 
tro på forhandlingsløsninger af proble
merne. Derfor er Sovjet støvsuget ud af 
filmen, et bemærkelsesværdigt signal på 
den forestående koldkrigssituation.

Sorte lilje er et suverænt freudiansk 
svar på Frank Capras blegsottige Tabte 
horisonter (37), helt gennemført i et syn
tetisk studieskabt univers med dragen
de slugter og dristigt sensuelt farvede, 
symbolistiske belysninger -  som selv
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Douglas Sirk i sine amerikanske 50er- 
melodramaer har svært ved at overgå. 
Filmen er en fuldstændig abstrakt og 
meget rodet fabel om seksualitetens alt- 
fortærende magt i et virkelighedsforsa- 
gende kvindekloster i et imaginært In
dien. Det er Powell &  Pressburgers dri
stigste eksperiment, virkelig original, 
konsekvent og altopslugende i det visu
elle, mens der er påfaldende lydlige brist 
i Brian Easdales underscoring. Med 
denne film står det soleklart, at der for 
Powell &  Pressburger ikke er meget ved 
virkeligheden efter 2. verdenskrig.

Dræbende ambitioner
Ambitionerne fik nu desværre tag i in
struktørparret. Det havde nok været til 
at leve med, hvis de havde beholdt Jun
ge som art director. Men han blev skif
tet ud med kostumedesigneren på En sag 
om liv eller død, Hein Heckroth (1898- 
1970, der ligeledes var af germansk, am
bitiøs herkomst. Der indtraf en lignen
de kortslutning i Disneystudiernes 
spring fra Pinocchio (39) til Fantasia (40) 
med knæfaldet for finkulturens ulideli
ge Leopold Stokowski. Studiealkymien 
steg hos The Archer s til uanede højder
-  og til hovedet -  med ideen om ’compo-

sed film’, et totalkunstværk af ballet og 
musik, hovedsageligt skabt til filmen, og 
med store navne inddraget fra verdens
scenen. Sir Thomas Beecham dirigerede 
The Royal Philharmonic Orchestra’s af
spilning af Brian Easdales kedelige mu
sik til De røde sko (48) over H.C. Ander
sens eventyr om balletskoene, der dan
ser deres ambitiøse ejere til døde. Moira 
Shearer var primaballerina flankeret af 
bl.a. Leonide Massine og Ludmilla 
Tcherina, der udløste det for film sæd
vanlige problem med balletdansere i 
uafklarede dramatiske funktioner. De 
røde sko blev en fisefornem internatio
nal succes og mangler netop al den vita
litet, som Arthur Freeds samtidige 
MGM-musicals til overmål besidder.

Helt galt med ambitionerne gik det, 
da de i 1951 hæmningsløst kombinerede 
opera med ballet i Hoffmanns eventyr, 
der virkelig er en anskuelighedsstudie i 
forløftelse. Bedre blev det ikke, da de 
med Oh Rosalinda!! i 1955 prøvede at slå 
gækken løs med en modernisering af 
operetten Flagermusen med den uop
findsomme Christopher Challis’ over
læssede cinemascopebilleder af gumpe
tunge erotiske kultursammenstød i det 
4-magtsbesatte efter krigs Wien.

Detaljer i tre film fra Heckroth-samar-

Mesterlige ekspressive Alfred Junge deko- 
rationer. T.v. En sag om liv eller død, hvor 
Retten på den store trappe til himmeladmi- 
nistrationen skuer operationens start. Her- 
under fra Sorte lilje, hvor Søster Ruth 
(Kathleen Byron) flygter ud i naturen/drif 
terne. Jaloux vender hun tilbage til kloste- 
ret fo r at myrde Søster Clodagh (Deborah 
K en  -  debut) -  d e er ved  klokketdmet midt 
i totalbilledet -  men styrter selv i dybet.
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bejdet holder ved gensyn, men filmene 
er tunge at fordøje i deres helhed.

Bedst er Hemmeligt våben (49), som 
iøvrigt er Powells egen favorit. Den lig
ger på linie med samtidens amerikanske 
film noir-genre og er i sort-hvid, fotogra
feret af Challis, der fulgte Powell &  
Pressburger som cheffotograf til Nat over 
Kreta (56). Det er en dæmpet beretning 
om en assistent i en hemmelig krigsre
search-afdeling, stærkt alkoholiseret, 
fordi han er halt, hvilket i Powells film
vokabular er en metafor for impotens. 
Han genvinder livslysten ved en udfør
lig skildret demontering (der næsten re
peteres i Richard Lesters Juggemaut, 74) 
af et hemmeligt tysk våben, der er rettet 
mod civilbefolkningen og spiller på især 
børns nysgerrighed. Filmen er en hyl
dest til videnskabens oversete, heroiske 
krigsindsats, jfr. den engelske titel The 
Small Back Room. Udeladelsen af et sur
realistisk drukdelirium i den af Museet 
viste kopi gør næsten filmen asketisk. 
Det indtryk forstærkes af en klædelig 
mangel på underlægningsmusik, der er 
et kup af næsten filmhistoriske dimensi
oner i den lange demonteringssekvens.

Svaghederne er åbenlyse i Den listige 
Pimpemel (50), en genindspilning af Den 
røde Pimpemel (35) og en af de glemte 
forudsætninger for Christian-Jaques’ 
Fan Fan -  Ridderen a f Tulipanen (51). Da
vid Niven spiller slyngelkomedie, der af
viger kraftigt fra Leslie Howards deka
dence i rollen som Sir Percy Blakeney. 
Hvor filmen helt hengiver sig til rene 
eventyrlige stemninger, resulterer det i 
lykkelige indfald. Den helt studieskab
te, urealistiske udnyttelse af det tæppe- 
agtige tidevand og atmosfæreladet inte
riør smelter sammen i en poetisk se
kvens ved Mont Michel, men eller kni
ber det gevaldigt med at skabe enhed 
mellem location og de vulgære, overlæs
sede dekorationer.

Enheden kniber det også med i det

Hein Heckroths forfinede og overlæ ssede 
ekspressionisme. Bedst i De røde sko, øverst 
t.v., et surreelt rum med diffuse malede bag' 
gm nde (Moira Shearer i midten). T.h. hans 
mest enkle (!) dekoration i Hoffmanns 
even tyr (Robert Helpmann, Leonide Mas- 
sine). Og så hans værste i Oh, Rosalinda! 
med Dennis Price, Ludmilla 1chernia og 
M el Ferrer.

Realismen: David Farrar demonterer i 
Hemmeligt våben. Krigen: John Gregson 
på Exeter i Havets tiger.

gennemførte melodrama Zigeunerblod 
fra samme år. Farveanvendelsen er langt 
mere overvejet end i pimpernelfilmen, 
men den får aldrig de dramatisk ab
strakte værdier,som den havde i Sorte lil
je. Melodramaet klæder ellers Powell, 
når drifterne er i centrum, og det er de 
her. Men selv naturen i Welsh border- 
land har vanskeligt ved at leve op til de 
tillagte ekspressionistiske funktioner, og 
stormens rusken i trægrene og dyr på 
flugt virker påfaldende spagt. Techni- 
color-landskaberne, der faktisk allude
rer idyl, kan ikke skabe en overbevisen
de forbindelse mellem natur og sind. 
Jennifer Jones, anbragt af medprodu
centen David O.Zelnick som lidenska
belig sigøjnerpige, fremmaner heller ik
ke ligefrem et indtryk af uhæmmede 
drifter. David Farrar, der siden Sorte lilje 
var sindbilledet på mandlig potens -  
med Hemmeligt våben som markant 
undtagelse -  er filmens kentaur, der ka
ster en umisforståelig slagskygge på den 
kridhvide kjole over pigens skød, hvor
på han nedsteget fra hesten med sine ri
destøvler kvaser hendes røde blomster
buket. Den slags deflorationseffekter er 
der flere af, og de har deres egen bastan
te, freudianske charme. Dejligt grumt gi
ver hun sig i drifternes vold og forlader 
sin kulturelle præstemand (Cyril Cu- 
sack), men den sædvanlige moral lader 
hende undgælde med livet. Moralen ser 
ikke ud til oprigtigt at blive delt af in
struktørerne -  den klares ved et uma
nerligt flot fald i en brønd under over
klassens parforcejagt.

Skilsmisse
The Archers skød ikke plet længere. 
Firmaets og parrets to afsluttende film 
fra 1956 vendte tilbage til krigen i uop
lagt kolportagestil, som ikke afveg syn
derligt fra tidens almindelige, bøvede 
engelske krigsfilm. Synsvinklen hos 
fangne engelske søfolk i kachotten på
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Karlheinz Bohm i Fotomodeller jages ; t.h. 
James Mason og Helen M inen i Pigen på 
Koraløen ; nederst David Fanar og Jennifer 
Jones i Zigeunerblod.

Film ografi
Powells film før The Archers
1931: Two Crowded Hours; My Friend the King 
(+M); Rynox; The Rasp; The Star Reporter, 1932: 
Hotel Splendide; C.O.D.; His Lordship; Born Lucky. 
1933: The Fire Raisers(-t-M). 1934: The Night of the 
Party; Red Ensign; Something Always Happens; 
The Giri in the Crowd. 1935: Lazybones; The Love 
Test; The Phantom Light; The Price of a Song; So
rtie Day; Her Last Affair. 1936: The Brown Vallet; 
Crown vs. Stevens; The Man Behind the Mask. 
1937: The Edge of the World (+ M). 1939: Den sorte 
spion (The Spy in Black. M: Pressburger); The Lion 
has Wings. 1940: Vi sejler ved daggry (Contraband. 
M: P&P); Tyven fra Bagdad (The Thief of Bagdad). 
1941: An Airman’s Letter to His Mother (kortfilm); 49. 
breddegrad (49th Parallel. M. Pressburger). 1942: 
En af vore maskiner savnes (One of Our Aircraft is 
Missing. M: P&P).

lommeslagskibet Graf Spee hindrede 
bekvemt udsynet, så man sparede alle 
pengene til rekonstruktionen af krigens 
første søslag til Havets tiger. Og Zorba- 
snurrige grækere gav den som lystige 
indfødte under en ørkenvandring bag 
fjendens linier, besparende skjult af 
mørket i Nat over Kreta. Her fik begre
bet production values en helt ny betyd
ning.

Pressburger fortsatte i forholdsvis 
ubemærkethed med et par produktio
ner og med at skrive manuskripter ind
til 1972. Hans sidste manuskript var til 
den af Powell instruerede The Boy Who 
Tumed Yellovu.

I 1960 gjorde Powell til gengæld noget 
uhørt for en ellers etableret instruktør. 
Han tillod sig at skabe en film med un
dergrundsemne helt fremstillet på bio
graffilmens præmisser, F o to m o d e lle r  j a 

ges,, der provokerende antyder filmtil
skuerens voyeur-rolle med suggestive 
billeder af en sindssyg morders ofre, 
som han fotograferer i dødsøjeblikket.

Filmen blev en offentlig skandale, som 
fuldstændig ændrede Powells sociale 
status. Det gav ham siden hen en ube
tinget heroisk status i kultfilmens histo
rie, der opstod da Hollywood-imperiet 
smuldrede i løbet af 70erne. For at gøre 
afbigt lavede Powell året efter The 
Queen’s Guard, hvilket ikke forsonede 
det traditionelle publikum.

Som uforbederlig livsnyder og rekon- 
valesent instruerede han med James 
Mason som medproducent Pigen på ko
raløen (68-69), hvor Mason er en Gau- 
guin-agtig maler. De to gamle grisebas
ser har moret sig med en anarkistisk be
kendelse til lys, farver og sensualitet, 
hvor naturen ydede sit men blev overgå
et af en frodig Helen Mirren i næsten in
genting og ingenting.

Michael Powell er der stadig liv i, og 
han har i de senere år været æresgæst på
adskillige filmfestivaler. Så sent som i 
1986 optrådte han i et stort og effekt- 
fuldt opsat interview ved M elvyn Braff 
i The South Bank Show.

The archers-perioden:
1943: Sølvflåden (The Silver Fleet. P&P kun prod.); 
Duellen (The Life and Death of Colonel Blimp. P&P); 
The Volunteer (P&P). 1944: A Canterbury Tale. 
1945: Det hændte i Skotland (I Know where l’m 
Going. P&P). 1946: En sag om liv eller død (A Matter 
of Life and Death. P&P). 1947: Sorte lilje (Black Nar
cissus P&P); Hvid mands verden (The End of the Ri
ver. P&P kun prod.). 1948: De røde sko (The Red 
Shoes. P&P). 1949: Hemmeligt våben (The Small 
Back Room. P&P). 1950: Zigeunerblod (Gone til 
Earth. P&P); Den listige Pimpernel (The Elusive 
Pimpernel. P&P): 1951: Hoffmanns eventyr (The Ta
les of Hoffmann. P&P); Aila, Pohjolan tytar (finland. 
Powell). 1953: Twice Upon a time (Pressburger). 
1955: The Sorcerer’s Apprentice (Powell); Oh, Ro- 
salinda! (Oh, Rosalinda! P&P). 1956: Havets tiger 
(The Battie of the River Plate. P&P); Nat over Kreta 
(III Met by Moonlight. P&P).

Powells film efter The Archers:
1959: Luna de miel (Spanien). 1960: Fotomodeller 
jages (Peeping Tom). 1961: The Queen’s Guard.
1963: Never Turn Your Back...1964: A Free Agent; 
Bluebeard’s Castle. 1965: The Sworn Twelve; A 398 
46. 1966: They’re a WeLrd Mob. 1968: Pigen på Ko
raløen (Age of Consent). 1972: The Boy WhoTurned 
Yellow (M: Pressburger).
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D I S N E Y

Walt Disney
og

Den amerikanske Renæssance
Kunstneren Disney tolket som eksponent for den 
fundamentale åre i amerikansk kultur, der kom 

til udtryk i 1800-tallets litterære hovedværker.

Skønt Disney er svær at forbigå i film- 
historiske sammenhænge, har man

ge kritikere og kunstteoretikere stadig 
betænkeligheder ved at indrømme ham 
status som egentlig kunstner, og som 
regel bliver han kun med visse forbe
hold tildelt en plads i kulturhistorien. 
Dels kan man jo drage hans egen andel 
i produktionerne i tvivl: til sin død i 
1966 kunne Disney selv hverken tegne 
Mickey Mouse, eller -  hvilket måske er 
mere pinligt -  skrive sin egen under
skrift’, som var specielt designet til at sig
nere alle D isney-produkterne. Først i de
senere år har interessen samlet sig om de
kreative talenter, som  forestod det prak
tiske arbejde -  tegnere som Ward Kim- 
ball, Ub Iwerks og Wolfgang Reither- 
man -  og Disneys forretningsmæssige 
genistreg med at samle hele produktpor- 
teføljet under eet navn -  hans eget -

a f  Lars Kaaber

trak undertiden store veksler på tegner
nes tålmodighed. Det er dog ikke uden 
fortilfælde, at en kunstner arbejder på 
denne måde: flere af de billedskatte, 
som er signeret 'Rubens’ eller 'Rafael’ er 
i realiteten elev-arbejder, som mestrene 
selv kun har superviseret, men dette gør 
dem ikke i ringeste forstand mistænkeli
ge. At stille spørgsmålstegn ved Disneys 
egen rolle i de film som kom fra Disney-
studierne er som at spørge, hvad diri
genten i et sym foni-orkester egentlig la
ver; Disneys funktion var den, at alt gik 
igennem ham, og intet forlod studierne 
uden hans accept -  selv ikke de mest be
troede medarbejdere lod han arbejde 
helt på egen hånd. Der er tillige en

mærkbar ændring at spore i filmenes 
indhold efter 'Junglebogen’, den sidste 
film, hvor Disney selv medvirkede. Så
vidt kritikken af Disney som udøvende 
kunstner.

Dernæst kommer så den kritiske 
granskning af Disneys filmværker, som 
næsten alle tog udgangspunkt i et litte
rært forlæg. 1 1965 havde Francis Clarke 
Sayers angreb på Disneys film en højst 
personlig tone:

Mr. Disney has his own special genius. It 
has little to do with the education, or 
with the cultivation of sensitivity, taste 
or perception in the minds of children. I 
call him to account for his debasem ent of 
the traditional literature of childhood 
(...) he shows scant respect for the integri- 
ty of the original creations of his au- 
thors, manipulating and vulgarizing eve- 
rything to his own ends. His treatment 
of folklore is without regard for its an- 
thropological, spiritual or psychological 
truths. Every story is sacrified to the 
'gimmick’ of animation.

Hovedpunktet i Sayers kritik er dette, at 
Disney forfejlede sit ansvar som formid
ler af den klassiske børnelitteratur. Film
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er dog andet og mere end illustrationer 
til litterære forlæg, og Disney har ikke 
set det som sit mål at repræsentere litte
raturen. Det er et evigt tilbagevendende 
spørgsmål ved filmatiseringer, og andre 
end Disney har måttet stå for skud. Say- 
ers nævner de 'antropologiske, åndelige 
og psykologiske sandheder’, som Disney 
negligerer -  han har sikkert heller ikke 
skænket dem en tanke. Men, som nær
værende artikel forhåbentlig vil sand
synliggøre, tjente de litterære forlæg 
som velfungerende rammer om de sand
heder, Disney selv ønskede at formidle, 
og det er da også her, adaptioner bør ta
ge deres udgangspunkt. Den omstæn
dighed, at de sandheder, som Disney 
præsenterer i sine film, er gennemgri
bende amerikanske, får universel slag
kraft derved, at de i overvejende grad 
finder deres forlæg i europæisk littera
tur, som derefter er blevet fordøjet (eller 
forædlet?) i amerikansk bevidsthed. 
Mark Twain fik ret i den profeti, han 
fremsagde kort før sin død i 1910: det 
tyvende århundrede -  som Twain selv 
glædede sig til at undslippe -  ville blive 
domineret af amerikansk kultur. Det er 
da sikkert også lykkedes Disney, i højere 
grad end nogen anden enkeltstående 
kunstner, at overbevise os om, at hele 
verden er befolket af amerikanere.

Nu er det imidlertid en udbredt opfat
telse, at amerikansk kultur udelukken
de består af burgerbarer, ska te boards og 
deslige. I den massive påvirkning fra 
amerikansk tænkning kan vi have svært 
ved, at se skoven for bare træer, men fal
der gerne over en lille misvækst i skov
bunden. Det er derfor nødvendigt kort 
at skitsere det, som F.O.Matthiessen 
kaldte Den amerikanske Renæssance, 
hvis det skal klargøres, hvori den ameri
kanske kulturidé består og hvorledes 
den manifesterer sig i Disneys film.

Americana
Grundlaget for amerikansk tænkning 
blev lagt, da Benjamin Franklin, Tho
mas Jefferson og George Washington 
sammen med 57 andre repræsentanter 
fra de første tretten stater i 1787 beslut
tede sig for en demokratisk styreform, 
og derved bevidst vendte det gamle, 
hierarkiske Europa ryggen.

Franskmanden Alexis de Tocqueville 
var i begyndelsen af 1830erne i færd 
med, at samle stof til sit store værk om 
demokratiet i Amerika og gjorde -  på en 
tid, hvor demokratiet ikke var en uan
gribelig fordel -  den bemærkelsesværdi
ge opdagelse, at Amerika, ved at ned
bryde den gamle verdens hierarkiske

styreform, isolerede individet i samfun
det. ’Aristocracy had made a chain of all 
the members og the community, from 
the peasant to the king’ skriver Tocque- 
ville, ’Democracy breaks that chain and 
severs every link of it’. Det socialt frit
stillede individ kan ikke længere se sig 
om i samfundet efter en identitet. Toc- 
queville, skønt meget imponeret af den 
demokratiske idé, påpeger den isolati
onsfølelse, som bliver dens følge for in
dividet.

Digteren Walt Whitman giver i sit de
mokratiske manifest den samme tanke 
en optimistisk drejning.

This idea (demokratiet) isolates, for rea-
sons, each separate man and woman in

the world, while the idea o f love fuses and 
combines the whole. Out of the fusing of 
these twain, I seek to make a homogeneous 
song.

For Whitman, som for andre kunstnere 
i hans samtid, var demokratiet ikke poli
tik, men filosofi. Man noterer sig hans 
idé om kærligheden som den forenende 
og frelsende faktor.

Disse nye levevilkår, den nye verden 
og den nye politik, skulle stimulere nye 
tankestrømninger og komme til udtryk 
i nationens kultur. Men ikke før 1849 
kom det første litterære værk, som til 
fulde tilfredsstillede kravet om formid
ling af den amerikanske idé.

Den amerikanske Renæssance
De tre hovedværker fra det 19. århun
drede, som skulle danne grundpillen for 
den amerikanske kulturidé, har, skønt 
de er indbyrdes meget forskellige, 
grundlæggende ideologiske fællestræk; 
Nathaniel Hawthornes 'The Scarlet 
Letter’ fra 1849, Herman Melvilles 
’Moby-Dick’ fra 1850 og Mark Twains 
’Huck Finn’ fra 1855. Alle har de det til
fælles, at hovedpersonerne, Hester 
Prynne, Kaptajn Ahab og Huck, bliver 
stillet udenfor samfundsordenen og der
igennem bringes ansigt til ansigt med 
tilværelsens store, fundamentale spørgs
mål. Hester ekskluderes af det puritan
ske borgerskab i 1650ernes Boston, fordi 
hun har født et barn udenfor ægtestan
den, Ahab lader de erhvervsøkonomi
ske aspekter af sin metier -  hvalfangst - 
i stikken for at tage på en verdensom
spændende jagt på den hvide hval, der 
for ham symboliserer tilintetgørelsen, 
og Huck forlader sin hjemstavn for at 
flygte nordpå med en bortrømt neger
slave. De er alle enten forstødt fra, eller 
har frivilligt forladt deres sociale miljø, 
og de gennemgår alle en helterejse, så at 
sige, hvorunder de konfronteres med 
kosmiske spørgsmål. Lionel Trilling har 
redegjort for de amerikanske romaners 
valg af tema i bogen 'The Liberal Imagi- 
nation’:

The novel in America diverges from its 
classical intention, which is the investi- 
gation of the problem of reality begin
ning in the social field. The faet is that 
American writers of genius have not tur- 
ned their minds to society - the reality 
they sought was only tangential to so
ciety.

For at klargøre, hvad Trilling mener, har 
litteraturforskeren Kaul opdelt roman
genrens tematiske univers i tre sfærer: 
for det første individets subjektive sfære,

’Al amerikansk litteratur stammer fra én 
bog a f Mark Twain, Huckleberry Finn... 
den bedste bog vi har haft. Al amerikansk 
digtning stammer fra den. Der var intet før. 
Der har ikke væ ret noget lige så godt siden.’ 
Ernest Hemingway.

dvs. de ting, mennesker og forhold, som 
knytter sig til individet på et personligt 
plan, herunder også individets egen, 
indre eksistens, for det andet den sociale 
sfære, hvori individet relateres til sam
fundets værdinormer og evalueres ifølge 
status, formue osv.; og for det tredje den 
kosmiske sfære, som omfatter de mere ab
strakte aspekter af menneskelivet, og i 
relation til hvilken individet orienterer 
sig i forhold til de kræfter, som ligger 
udenfor menneskelig styring: skæbne, 
forsyn, en mening med livet -  eller det 
mulige fravær af disse faktorer.
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Ved hjælp af Kauls distinktion mel
lem den subjektive, den sociale og den 
kosmiske sfære træder det klart frem, at 
det, som i det 19. århundrede adskiller 
den amerikanske roman fra den euro
pæiske, er springet over den sociale sfære. 
Den engelske roman, f.eks., er opstået 
med middelklassens stigende indflydel
se, og betragtes som en borgerlig genre. 
Som sådan var den tilpasset borgerska
bets moral og livssyn. Eksempelvis kan 
nævnes Dickens’ romaner, hvor det er 
af afgørende betydning, om hovedper
sonerne ender i socialt trygge kår eller 
kommer af god familie. En romanfigur 
som Huck Finn, derimod, er i begyndel
sen af Twains roman formuende, men 
hans rigdom hjælper ham ingen steder 
hen; han er stadig konfronteret med de 
samme eksistentielle problemer, og han 
konkluderer: ’Money aint what it’s crac
ked up to be’. Den amerikanske roman
helt søger ikke sig selv i det samfund, 
men i det univers, hvori han befinder 
sig.

’Huck Finn’ illustrerer også på et helt 
konkret plan, hvad Trilling mener med 
’tangential to society’ -  at den ameri
kanske romanlitteratur kun har 
berøringsflader med den sociale sfære -  
for på sin vej op og ned ad floden kom
mer Huck i kontakt med samfundet i 
adskillige afskygninger (byerne, han 
passerer) og gør den erfaring, at en hvil
ken som helst af dem indebærer en be
grænsning af hans individuelle frihed.

Da Huck står overfor sit endelige valg 
om at overgive negerslaven Jim til de 
retskafne, gudfrygtige mennesker, hvem 
han ’tilhører’, vælger han at beskytte sin 
ven fremfor at give efter for sine miljø
mæssige påvirkninger: All right, then -  
I’ll go to Hell!’. Hucks opdragelse har ik
ke forlenet ham med argumenter for at 
handle, som han gør, men alligevel føl
ger han sin egen ’indre’ stemme, og i 
dette øjeblik bliver han en sand, ameri
kansk romanhelt.

Det samme gælder Hester Prynne i 
’The Scarlet Letter’, da hun trøster bar
nets illegitime far, som lider af skyldfø
lelse overfor Gud og samfundet: ’What 
we did had a consecration of its own -  
we felt it so!’ siger hun, og der er i denne 
tanke noget fundamentalt amerikansk, 
nemlig det, som Emerson kaldte 'hjer
tets fredhellighed’, som maner til indivi
dets frigørelse fra alle bånd undtagen 
det, som ligger i en solid tro på retten til 
at følge sin ’indre stemme’.

Ved at overføre Kauls analyse-model 
på Disneys film finder vi, at den kosmi
ske sfære ofte er repræsenteret af over
naturlige kræfter: Den blå fe i Pinocchio, 
fe-gudmoderen i Askepot, de tre féer og 
Malavia i Tornerose, Peter Pan, eller den

onde dronning i Snehvide. Disse figurer 
er dog alle hentet fra eventyrforlægge
ne, og er ikke Disneys opfindelser, men 
gennemgående -  og interessant i denne 
sammenhæng -  for den kosmiske sfære 
er det, at den afspejler det mest person
lige i den subjektive sfære, nemlig indi
videts drømme, dets frygt eller dets for
ventninger til livet. Derfor er det vigtigt 
at iagttage i hvor høj grad Disneys film 
-  ihvorvel de støtter sig til et europæisk 
eventyrforlæg -  kommer til at afspejle 
den amerikanske drøm i den subjektive 
sfære.

I Pinocchio finder vi Mikkel From, som 
forfører Pinocchio med løfter om rig
dom og berømmelse. Han hedder på en
gelsk J. Worthington Foulfellow, og den
ne navnekonstellation -  med det mysti
ske initial -  denoterer som regel det 
nærmeste, Amerika kommer aristokra
tiet, nemlig en WASP (White Anglo Sa
xen Protestant), hvis aner i bedste fald 
kan føres tilbage til Mayflower. Foulfel
low, må vi tro, har nok selv sammens- 
medet sit navn for at forlede og bedrage. 
Også den succes, som Foulfellow lover 
Pinocchio, har et udpræget amerikansk 
islæt: det er ikke alene løfter om vel
stand; ’a high silk hat and a silver

Øverst og t.h. Pinocchio. Nederst stik fra 
Moby Dicks samtid.

cane/a watch of gold on a diamond cha- 
in’ men også om selve indbegrebet af 
amerikansk succes, berømmelse: ’lt’s gre- 
at to be a celebrity -  an actor’s life for me!’

I det hele taget minder det lapsede (og 
lappede) plattenslager-par, Foulfellow 
og Gideon, om the Duke an the Dau- 
phin fra Twain’s ’Huck Finn’, og også 
disse har tilknytning til skuespillerfaget.

Pinocchio bringes til Strombolis 
dukke-teater, hvor vi i Tve got no 
strings’ (ligeledes en tankevækkende ti
tel) præsenteres for hollandske, franske 
og russiske marionetter. Også her er en 
hentydning til amerikansk kultur, som 
jo netop har assimileret så mange andre 
kulturer. Stromboli præsiderer over 
dem alle som mareridtet af en Hol- 
lywood-producer. Han vil 'stikke Pinoc- 
chios ansigt op i alle folks øjne og tjene 
bunker af guld, og når Pinocchio er ble
vet for gammel, vil han hugge ham til 
pindebrænde’. Mere end et lovende 
skuespillertalent i Hollywood er nok 
blevet ilde til mode ved at genkende 
denne ytring.

Da Foulfellow ved sit andet møde 
med Pinocchio igen skal narre ham i 
saksen, bruger han en parodi på psyko
analyse. Som man sikkert vil vide, var 
Freud intetsteds mere populær end i 
Amerika, og amerikanerne har i særlig 
grad taget psykoanalysens attributter til 
sig: sofaen, notesblokken, de fremmede
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ord. Dette er nøjagtig, hvad Foulfellow 
narrer Pinnochio med.

Derpå bliver Pinocchio taget til Plea- 
sure Island (Pjækkeland) -  på en uhyre 
Mark Twainsk hjuldamper. I Pjække- 
land sættes ingen grænser for menne
skelig udfoldelse, her uddeles bl.a. ciga
rer på 'Tobacco Road’ (titlen på en ame
rikansk klassiker af Erskine Caldwell) -  
men straffen venter i kvalificerede gys.... 
og i billardsalonen. Alt i dette oprinde
ligt italienske eventyr foregår i ameri
kansk setting.

Vi er godt nok begyndt i social-sfæren 
i Gepettos (Pinocchios far) værksted i 
en lille, meget europæisk bjergby. Her er 
godt skruet op for intim-sfæren og -  
hvilket Jesper Fårekylling understreger 
-  hjemlig hygge. Men konstant i billedet 
understreges tilstedeværelsen af den 
kosmiske sfære, dels ved de hvide bjerge, 
som er at se ud gennem vinduet i samtli
ge total-shots af værkstedet, og dels ved 
stjernen, som bliver til Den blå Fé.

Filmen kulminerer ved selve verdens 
ende: da Pinocchio erfarer, at hans far er 
blevet slugt af en hval, begiver han sig 
omgående, og med en gribende beslut
somhed, afsted for at finde ham. Fra ud- 
springsklippen (og sådan må verdens 
ende faktisk se ud), hvor han udviser 
samme mod som Twains Huck Finn, 
dykker han ned i havet (endnu et kos
misk miljø) og møder hvalen Monstro. 
Måske er det ingen tilfældighed, at den 
anden store, amerikanske klassiker, 
’Moby Dick', også omhandler en hval.

Et andet særkende ved Disneys be
handling af sit litterære forlæg finder vi 
i Jesper Fårekylling-figuren. Som Pinoc
chios 'samvittighed' er han agent for 
Den blå Fé (den kosmiske sfære), men i 
løbet af filmen røber han træk, som, 
omend de gør ham mindre egnet som 
'samvittighed', til gengæld gør ham 
langt mere spændende; han er nemlig 
selv een stor tilbøjelighed -  mod det 
modsatte køn, og han koketterer og

charmerer alle filmens hunkønsvæsner. 
Desuden har han anlæg for jalousi, hvil
ket bringer hans forhold til Pinocchio i 
fare. Fra og med Pinocchio bruger Disney 
som et gennemgående træk, at agenter
ne for det kosmiske enten har en karak
terbrist, som gør dem mere menneskeli
ge, eller også mangler fuld kontrol over 
de magiske kræfter, de skal administrere 
(hvilket ikke alene gør dem mere men
neskelige, men også komiske). I Tornero
se er denne svigtende magt over magien 
et led i selve historien: de tre gode féer 
må ikke benytte magi, sålænge Tornero
se bor hos den, og sekvensen, hvor de 
skal (noget så simpelt som at) sy en kjole 
og bage en kage resulterer i farce. Fé- 
gudmoderen i Askepot har en lidt rusten 
erindring om den magiske formular, 
hvilket også gælder Merlin i Sværdet i 
Stenen; Peter Pans hjælper, Klokke- 
blomst er, som Jesper Fårekylling, ja
loux, og Mary Poppins umådeholdent 
forfængelig.

A  door-way to a place of enchantment’
I Pinocchio benytter Disney den gængse 
eventyr-litteraturs model med flugten 
fra hjemmemiljøet, som introduktion til 
det kosmiske, skønt vi allerede her ob
serverer, at det kosmiske (stjernen, de 
hvide bjerge) er allestedsnærværende i 
Disneys Univers.

Endnu elegantere bliver det, når selve 
den umiddelbare indgang til det kosmi
ske er en del af den sociale sfære, og 
hvor ’helterejsen’ ikke fordrer andet end 
det rette sindelag. Dette er præcis hvad 
der sker i Mary Poppins, Disneys største 
live-action succes, som kom så sent i 
Disneys egenproduktionsperiode som i 
1964. Normalt var Disneys live action
film at betragte som rene ’cash cow- 
produkter, der skulle indtjene kapital til 
hans mere personlige tegnespillefilm, 
men May Poppins er en undtagelse, idet 
Disney her, som i tegnefilmene, supervi
serede hver detalje.

Filmens setting er Edward-tidens 
London, hvor endnu den viktorianske 
ånd regerede. Mr. Banks er mønster
eksempel på det social-sfæriske individ 
-  han har overhovedet ingen kontakt til 
det kosmiske, og hans eneste udslag i 
subjektiv-sfæren er hans ønske om, at 
begå sig i social-sfæren; at avancere i 
banken, for her arbejder han naturlig
vis som en hvirvel i det britiske imperi
ums rygrad. Han har indrettet hele sin 
dag på minuttet -  han klapper sine børn 
godnat kl. 18.06, fire minutter efter han 
er kommet fra arbejde. Det er et stramt 
system, som Mary Poppins, den kosmi

ske agent, skal penetrere. Der viser sig 
da også en åbning, da strukturen slår en 
revne: den gamle guvernante kan ikke 
styre børnene, Jane og Michael, hvis 
uregerlighed symboliseres af dragen (ki- 
te), som de undslipper guvernanten for 
at forfølge. Dragen står igennem filmen 
for alt det, som børnene selv gerne vil. 
Udover at lede tanken hen på barndom
men, kan dragen også siges at repræsen
tere frigjorthed og evnen til at flyve, 
som også Mary Poppins besidder. Disse 
ting, personlig vilje, frigjorthed og flyve- 
færdighed er de træk. som forener den 
subjektive og den kosmiske sfære, mens 
den sociale sfære -  det britiske sam
fundssystem, personificeret i Mr. Banks 
-  stiller sig i vejen. Det kommer til en 
magtkamp mellem Banks og Poppins.

Filmens idémæssige tyngdepunkt lig
ger over midten af den begivenhedsrige 
handling, Mr. Banks har kaldt Poppins 
til samtale i den hensigt at afskedige 
hende, fordi hendes udflugter med bør
nene forstyrrer hans logiske og velord
nede verdensbillede. Ved at snakke 
Banks efter munden lykkes det imidler
tid Poppins at få ham til selv at tage bør
nene med på udflugt, nemlig til sin 
bank næste dag, og tillige at få ham til 
at tro, at det er hans egen idé. Derpå går 
hun til børneværelset og fortæller Jane 
og Michael om deres planlagte bankbe- 
søg. De bliver opstemte over udsigterne 
til at se City og Westminster, men Pop
pins beklager, at en egentlig udflugt nok 
overstiger deres fars formåen. Det som

Faderen i Peter Pan og i Mary Poppins.
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Peter Pan

Mary Poppins

Askepot

Banks ifølge Poppins ikke kan, er at se 
virkeligheden, som den tager sig ud i 
hendes øjne -  og hun repræsenterer jo 
filmens 'indre sandhed’. Her er altså for- 
ældre/børnkonflikten i familien Banks: 
den statiske, ensrettede bankmand for
sømmer sit ansvar som åndelig vejleder 
for sine børn. I stedet for at forklare sig 
yderligere for børnene, fremdrager Pop
pins en lille glaskuppel med en model af 
St. Paul-kirken. Hun ryster den, og det 
lille mikro-kosmos fyldes af flyvende du
er. Hun fortæller dem så (i sang) om den 
lille fuglekone, som daglig sælger fugle- 
foder på kirketrappen. Vi har altså fat i 
en af de laveste eksistenser i det sociale 
system.

Billeduniverset flyttes nu fra barne
kammeret til glaskuplens indre, i en 
semi-realistisk verden: fuglekonen er 
ægte (og spillet af Jane Darwell i sin sid
ste filmrolle), men kirken er tegnet og 
duerne er animerede i hvide silhouetter, 
og er altså stadig modelfuglene i Poppins 
glaskuppel. I dette visionære øjeblik ta
ger fuglekonen format af de helgener, 
som pryder katedralen -  gennem fanta
sien (subjektiv sfære) elimineres den so
ciale sfære totalt og baner vejen til det 
kosmiske.

Det bliver børnenes oplevelse af fugle
konen, som næste dag forårsager kata
strofen: et bank-run og faderens fuld
stændige sociale fornedrelse. Børnene 
hjælpes i nødens time af Bert, et pudsigt 
eksempel på en socialt dårligt stillet per
son, som har et nyt erhverv, hver gang, 
vi møder ham, men dog altid på den so
ciale rangstiges nederste trin; denne 
gang er han skorstensfejer, og, ved Pop
pins’ mellemkomst, fører han børnene 
på en ekskursion op gennem kaminen, 
’lt looks awfully dark and gloomy up 
there’ indvender Jane, men Bert svarer: 
’That there is what, you might call a
door-way to a place of enchantment.....
’ — endnu engang bygger film en bro mel-

det kosmiske, og turen ender højt over 
Londons tage. Indgangen hertil er den
ne gang i et symbol på socialsfærens 
hygge og tryghed, kaminen.

I filmens dénouement krakelerer den 
stive bank-verden. Banks får sin endeli
ge afsked, men når at fortælle en af 
Berts (dårlige) vittigheder, som får 
bankdirektøren til at dø af grin -  bog
staveligt talt. Han rammes af den særli
ge sygdom, hvorunder man mister alt 
forhold til tyngdeloven, når man ler, og 
forsvinder op i loftet.

Drøm og realitet
Gertrude Stein spurgte, hvad der sker 
med identiteten og erindringen, når de 
konfronteres med uendeligheden. 
Spørgsmålet er symptomatisk for hele 
den amerikanske litteratur. Det univer
selle udsyn i datidens europæiske litte
ratur er hæmmet af sociale faktorer, 
men i den amerikanske digtning glider 
landjorden og menneskets verden uden 
skel ud i verdensrummet, forfatterne en
gagerer uafladeligt kosmiske metaforer: 
’Hitch your wagon to a star!’ (Emerson); 
’The untold want, by life and land ne
vet granted, Now, Voyager, sail thou 
forth  to  seek an d  find.’ (W hitm an); ’Ti-

I would drink deeper, and fish in the 
sky, whose bottom is pebbly with stars.’ 
(Thoreau).

Hos Disney erindrer vi ikke alene de 
hyppige eksempler på ’magt over mate
rialet-sekvenser, som går igen i Snehvi
des oprydning hos dværgene (dyrene, 
repræsenterende det kosmiske, hjælper 
til) og i sekvensen, hvor musene og fug
lene syr Askepots kjole, men måske 
mest markant i Fantasia, hvor Trold
mandens lærling tumler rundt med sel
ve elementerne, ild, vand og luft. Vi har 
her at gøre med et særligt amerikansk 
vovemod, en følelse af at have erobret, 
ikke alene en ny verdensdel, men hele 
universet, og mulighederne, som dette 
rummer, begrænses kun af individets 
egen dødelighed, som melder sig ved 
mødet mellem identitet og uendelighed, 
og svaret på Gertrude Steins spørgsmål 
finder vi hos både Hawthorne, Melville 
og Twain; der er død i hvert eneste 
punktum i den amerikanske romanlitte
ratur.

EO. Matthiessen kaldte denne kultur
strømning for amerikansk renæssance. 
Selve renæssance-idéen, dvs. tilskyndel
sen til at gøre op med forældede kår og 
finde sig selv på egne betingelser, har 
rod i det stadium af menneskets udvik
ling, som vi kalder puberteten. Littera
turforskeren Fiedler antyder dette i 
’Love an d  D eath  in  the A m erican

Fantasia

lem det magiske (evnen til at flyve) og me is but the stream I go a-fishing in - Novell
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Our novels seem not primitive, perhaps, 
but innocent, unfallen in a disturbing 
way, almost juvenile. The great works of 
American fiction are notoriously at ho
me in the children’s section af the libra
ry, their level of sentimantality precisely 
that of the pre-adolescent.

Man har svært ved, at tilslutte sig alle 
punkter i Fiedlers karakteristik; ’Scarlet 
Letter’ og ’Moby Dick’ er så afgjort ikke 
børnebøger, og selv ’Huck Finn’ blev 
ved sin modtagelse forkastet som sådan. 
Bøgerne synes heller ikke 'foruroligende 
uskyldige’ på andre områder end det, 
som Fiedler ønsker at fremhæve: det 
seksuelle. Det er også på dette punkt, at 
romanerne har en stærk samhørighed 
med puberteten. Også puberteten er en 
slags renæssance, en genfødelse, hvor 
individet ser verden med nye øjne og 
når til den anskuelse, at forældregenera
tionen, som har været den skabende 
faktor i barnets værdiopfattelse, ikke er 
ubestridelige autoriteter, endsige guder, 
men blot ældre. Man erfarer tillige, at 
den forventede apoteose, som ved et 
trylleslag skulle forvandle barnet til 
Voksen’ i ophøjet forstand aldrig ind
træffer, og alle tillærte værdier må tages 
op til revision.

Dette forklarer det besynderlige fravæ r 
a f foræ ldre i amerikansk litteratur: Huck 
har ingen mor, og hans far er en direkte 
truende faktor; Hester Prynne afsvær
ger sine forældre og opdrager selv sit fa
derløse barn; Moby-Dicks fortæller, Ish- 
mael, er forældreløs. Derudover må vi 
erindre, at familiestrukturen betegner et 
samfund en minature, en hierakisk op
bygning, hvor børnene er underlagt for
ældrene. Ved at unddrage sig familie
mønstret, fremhæver Disney og hans 
ideologiske forgængere netop den poin
te, at børnene som individer er ligestil
lede med de voksne, eller, som det ofte 
er tilfældet, er dem overlegne: børnenes 
status bliver, qua deres intense sjæleliv 
(præpuberteten) prioriteret over de kon
forme forældre. Denne tanke finder vi 
også i den engelske romantik (som på si
ne steder røbede beundring for demo
kratiet i Amerika). Det er primært den
ne tanke, som slår igennem i bl.a. Peter 
Pan -  selve titlen er blevet et begreb, i 
det Peter Pan figuren har lagt navn til et 
syndrom. Dette kan ikke siges at være 
udelukkende Disneys fortjeneste, da 
han har hentet Peter Pan-figuren fra en 
engelsk klassiker af J.M. Barrie, men 
Disney har givet historiens personer en 
'finish’, som placerer dem umiskendeligt 
i det tyvende århundredes Amerika,
skønt filmen, som hos Barrie, starter i
London. Disneys Peter Pan er ganske 
enkelt en anden Tom Sawyer, hvilket er 
et radikalt spring fra den Peter Pan, man

er vant til i England, hvor Peter Pan var 
så tilforladelig og evigt-velmenende, at 
man fandt det passende, i scene-opførel
ser, at lade ham spille af en pige (!). Des
uden har historien om krokodillen, som 
engang har taget Kaptajn Kloes ene 
hånd, og nu vil have resten, reference til 
Kaptajn Ahabs frygt for Moby-Dick, 
hvilket måske også har tiltalt amerika
neren Disney.

Seksualitet og død
Fraværet af forældre er som regel det 
første man noterer sig ved Disneys 
tegneserie-univers, hvor det vrimler 
med onkel, tanter, nevøer og niecer, og 
hvor det eneste centrale far/søn-forhold 
er Lille og Store Stygge Ulv, som i mis
tænkelig grad minder om Huck Finn og 
hans rædselsfulde far. Denne ejendom
melighed bliver ofte forklaret ved den 
amerikanske modvilje mod at skildre 
kønslige forhold. Selvom dette er en del 
af sandheden, er det ikke nødvendigvis 
udtryk for et bornert og puritansk livs
syn. Både kønsbevidsheden og dødsbe
vidstheden trænger sig på i puberteten 
(jvfr. Bibelens skabelsesberetning), og 
det er bl.a. gennem seksualiteten, at 
barnet føres ind i voksenverdenen, og så 
går det hurtigt: Om lidt er vi borte.

Folkloristen og eventyrforskeren Bru
no Bettelheim påpeger i sin bog 'The 
Uses of Enchantment’ de elementer af 
eksistentialisme, som gør sig gældende i 
folkeeventyret. Også den amerikanske 
roman bragte, ved at fjerne den sociale 
sfæres værn, eksistentialismen i for
grunden, og dette kan være forklarin
gen på Disneys forkærlighed for det eu
ropæiske folkeeventyr. Bettelheim un
derstreger også folkeeventyrenes forbin
delse mellem seksualitet og død, og 
'Snehvide og de syv dværge’, som i 1937 
dannede grundlaget for Disneys første 
lange tegnefilm, ser i Bettelheims for
tolkning sådan ud:

Eventyret handler om en midaldren
de mors jalousi mod den unge, smukke 
datter. Som ofte i eventyr skildres mo
derens holdningsskift -  som indtræffer 
med datterens udvikling af sekundære 
kønskarakterer -  ved, at den Virkelige’ 
mor dør, og en ’ond stedmor’ tager hen
des plads. Datteren undslipper mode
rens jalousi og flygter bort fra hjemmet, 
’ud i verden’. Her repræsenterer dværge
ne den interesse, som Snehvides skøn
hed vækker for det modsatte køn.
Dværgene er ganske enkelt sex, i fire
forekomster, og den omstændighed, at 
der er flere -  syv -  antyder promiskui
tet. At de er dværge, kommer sig af, at

de ikke er hele mænd samlevere, som 
Snehvide kan dele en tilværelse med -  
men blot syv gang pars pro toto -  eller 
syv symboler på det mandlige kønsor
gan. Stedmoderen transformeres nu til 
en rigtig gammel kone, som lokker Sne
hvide med seksualsymboler (æblet -  lige 
tilbage til 1. Mosebog) og da Snehvide 
acceptere -  handler seksuelt -  dør hun. 
Det er så tilsidst prinsen, som tilbyder 
Snehvide livet (det evige, via børn -  reg
eneration) og fører hende bort fra de syv 
små fallossymboler.

Nu var Disney jo ikke tvunget til at 
forholde sig til nogen psykoanalytisk 
gennemgang af historien, han skulle 
simpelthen forholde sig til værket som 
filmkunstner. Det er alligevel bemær
kelsesværdigt, at Disney under arbejdet 
med at få 'Snehvide’ til at fungere dra
maturgisk og filmisk, uforvarende ram
ler ind i flere af Bettelheims analyse
punkter. Den onde dronning f.eks. be
skrev Disney for sine tegnere som ’a 
mixture of Lady Macbeth and the Big

Øverst Askepot, nederst Tomerose.
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Bad Wolf. Her beauty is sinister, plenty 
of curves’. Hun bliver således gennem
syret af farlig seksualitet, en slags ’vamp’, 
som vi i tyverne fandt i bl.a. Gloria 
Swanson. Og Snehvide selv bliver, i sce
nen, hvor hun modtager æblet, aldeles 
koket og underbevidst sensuel.

Bettelheim protesterede mod Disneys 
Snehvide, og især mod den omstændig
hed, at Disney havde givet hver af dvær
gene en egen personlighed, hans kritik 
er meget hvas:

Giving each dwarf a separte name and a 
distinctive personality -  in the fairy tale 
they are all identical -  seriously interfe- 
res with the faet that they symbolize a 
pre-individual form of existence which 
Snow White must transcend. Such ill- 
considered additions to fairy tales which 
seemingly inerease the human interest 
actually are apt to destroy it because they 
make it difficult to grasp the story’s dee- 
per meaning correctly. The poet under
stands the meaning of fairy tales better 
than a film maker.

Bettelheims kritik er fjendtlig mod Dis
ney, givetvis fordi Disneys film ikke un
derlægger sig den fortolkning, Bettel
heim selv har givet historien, og Bettel
heims fortolkning -  Freud på larvefød
der -  ville da også røbe visse filmiske 
svagheder. Det kan dog anføres, at man 
godt, med lidt god vilje, kan genkende 
falliske træk i Disneys dværge (hvorfor 
er de alle skaldede, f.eks.? Og hvorfor 
ligner deres hovedbeklædning halvt på
satte kondomer?) Desuden skulle et in
dividuelt præg da ikke gøre dem uegne
de som repræsentanter for det mandige 
kønsorgan. Hvad der har optaget Dis
ney og hans stab, da de gav dværgene 
deres individuelle personligheder var 
nok, som Bettelheim skriver at skabe 
'human interest’, og her markere Disney 
sig netop som den bevidste filmkunst
ner og håndværker overfor den distan
cerede forsker Bettelheim, for Disneys 
mål var at skabe et velfungerende film
drama, og i filmdramatisk forstand fun
gerer Snehvide til perfektion. Det er, på 
sine steder, en meget grum film, og især 
sekvenserne med dronningen virker 
rædselsvækkende.

Også Bambi (1942) griber fat i seksu
alitet- og dødssynergien, idet Bambi om
handler en livscyklus i naturen, og ud
viklingen trækker i retning af døden -  
ikke alene den radikale forandring, som 
afstedkommes af menneskets tilstede
værelse i skoven, men også selve den na
turlige udvikling, som i filmens forløb 
bringer Bambi til ægteskabet med Fe
line.

T.v. Sne- 
hvide med 
de interns- 
serede 
dværge. 
Nederst t.v. 
og th.
Alice i 
even tyr
land.

Anti'intellektualismen
Herved når vi så frem til den anti- 
intellektualisme, som især Twain gjorde 
sig til talsmand for. Hans Huck Finn 
rummer en god del barnlig visdom og 
fantasi (altid en afgørende faktor) og har 
hjertet på rette sted, men hans manglen
de uddannelse råber til himlen. Hester 
Prynne kan een ting: sy, og i ’Moby- 
Dick’ erklærer fortælleren Ishmael, at 
hans ’Yale’ og ’Harvard’ har været en 
hvalfangerbåd. Linjen er klar: akade
misk viden øses af et samfundsstyret or
gan, som forvaltes af den foregående ge
neration, og en sådan lærdom vil stille 
sig i vejen for den udvikling, som finder 
sted på individets egne præmisser -  den 
indre stemme, hjertets fredhellighed, 
fantasien.

Denne idé slår stærkt igennem hos

Disney, hvor børnene, i kraft af deres 
potentiale for fantasi (som giver dem en 
stærk forbindelse mellem den subjek
tive og den kosmiske sfære) altid bliver 
protagonisterne. Man kan måske argu
mentere, at Pinocchio har en brist deri, 
at han for let lader sig forlede på vej til 
skolen, men Pinocchios fornuft er sund 
nok når det kommer til stykket, og i 
modsætning til Pinocchio er faderen, 
Gepetto, skildret som en afgrund af stu
piditet.

Blandt andre forældreskikkelser fin
der vi Banks i Marry Poppins og faderen 
i Peter Pan, som begge bringes til at er
kende det kosmiskes tilstedeværelse og 
derved overkommer en brist, som ikke 
er i den logiske social-sfære, men i den 
følelsesbetonede subjektivsfære.

Den cirkulære fortællerstruktur

Det sidste, særlige træk ved det 19. år
hundredes amerikanske romanlittera
tur, som skal fremhæves, da også dette 
afspejler sig i Disneys film, er den cirku
lære opbygning af historien, som har at
gøre med pubertetens endelige resigna
tion. De muligheder, som Amerika (el
ler kosmos) repræsenterer, viser sig til 
syvende og sidst at være illusorisk, for, 
som Melville siger i ’Moby-Dick’: ver
den er rund, fordi alt i den går i ring.

’The Scarlet Letter’ ender, hvor den be
gyndte, på skafottet, og Huck Finn na
vigerer forkert i tågen og ender i det 
samme, snævre sydstatsmiljø, som han i 
romanens begyndelse forlod.

Melville skriver i ’Moby-Dick’:
Round the world! There is mueh in 

that sound to inspire proud feelings, but 
whereto does alle that circumnavigation 
conduct? Only to the very point whence 
we started, where those we left behind 
secure were all the time before us. Were 
all this world an endless plain, and by sa- 
iling Eastward we could forever reach 
new distances, then there were promise 
in the voyage. But, in pursuit of those far 
mysteries we dream of, or in tormented 
chase of that demon, which, some time 
or other, swims before all human hearts, 
by chasing such over this round globe, 
they either lead us on in barren mazes, or 
mid-way leave us whelmed.

Allerede Mel ville føjede således en pes
simistisk grundtone til grundlaget for
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Den nye Verden og dens forhåbninger 
til at drømme kan realiseres. Det var vi- 
ist og forudseende af ’the founding fa- 
thers’, Franklin Se Co, som forfattede 
uafhængighedserklæringen, at tilkende 
individet retten til ’Life, liberty and the 
pursuit of happiness’, for der gives ingen 
garanti for selve lykken.

Når dette tema skal slås an, er Disney 
dog bundet af sine forlæg; han ville ikke 
direkte gribe ind og give de gamle even
tyr en ny slutning. Ikke destomindre 
kan vi dog finde temaet i Disneys film: 
to elementer, udover selv historien, i 
Disneys film antyder den sammenhæng 
mellem drøm og resignation, som fore
skrives i den amerikanske kulturfilosofi. 
Det cirkulære forløb (at historien ender, 
hvor de begyndte) markeres oftest ved 
den irrealis-effekt, at de fleste af Disneys 
film indledes og afsluttes med eventyr
bogen (Fairy book opening and ending) 
som synes at kommentere: ’Se det var et 
eventyr’. For Disneys to Grimmfilmati- 
seringer, Snehvide og Tomerose og 
Perrault-filmatiseringen Askepot, gælder 
det, at netop sindbilledet på drømme
nes virkeliggørelse -  prinsens slot -  stiv
ner, og viser sig at være en illustration i 
en bog. Hele Alice i eventyrland er lagt 
ind i en drømmeramme, og Alice vågner 
simpelthen op i filmens slutning og op
giver at forklare sig for sin uforstående 
tutor, som al den stund har siddet og 
læst højt af Englands historie.

For både Pinocchio, Sværdet i Stenen og 
Junglebogen  gælder det, at de drømme, 
som realiseres, ikke er heltens, men an
dres forventninger, som indfries. Det er 
Gepetto, som ønsker sig en 'rigtig 
dreng’, Pinocchio synes til tider at være 
fløjtende ligeglad. Det er Merlin, som 
vil have Prås til Englands konge, dren
gen selv vil være væbner, og da han en
delig bliver konge, passer rollen ham ik
ke (og kronen er for stor). I Junglebogen 
vil Mowgli blive i junglen, og da i fil
mens slutning slår om, er det i en forel
skelsens trance, og en skæbnens inter
vention, og han bære alle tegn på at ha
ve opgivet sin egen, frie vilje.

Hvis man ser på hele Disneys oeuvre,

spiller sangene også en stor rolle, og 
man kan faktisk, fra Snehvide til Jungle- 
bogen spore en udvikling, som afspejler 
den amerikanske drøms undergang. Nu 
vil mange -  især i Danmark -  nok un
derkende sangenes betydning og se dem 
som afbrydende staffage til selve filmen, 
men man bør betænke, at Whitman 
netop søgte at skabe en ’homogeneous 
song’ som var eksponentiel for den ame
rikanske idé.

Disneys sange har to hovedmotiver:
a) sange omhandlende lettelser af dag

ligdagens pligter.
b) sange omhandlende ambitioner og 

drømme.
A-gruppen er allerede repræsenteret i 

Snehvide (Whistle While You Work) og 
går igennem hele vejen til Mur}1 Poppins 
(A Spoonful of Sugar Helps the Medici- 
ne Go Down).

B-gruppen er mere interessant: I Sne
hvide hedder sangen Someday My Prin- 
ce will Come -  og at han rent faktisk 
kom, bestyrker Snehvides ret til at 
drømme. I Pinocchios When You Wish 
Upon a Star hedder det Faith is kind / 
She brings to those ivho love / The svveet 
fulfilm ent o f / Their secret longings -  Her 
spøger Whitman igen, lige fra den ame
rikanske renæssances kildevæld, men 
idéen om kærligheden som en frelsende 
faktor. I Bambi hedder det sågar Love Is 
a Song.

Men med Junglebogen (1967) indtræf
fer forandringen: Look for the bare neces- 
sities / The sinaple bare nesessities / Forget 
about your worries and you strife (.....) And 
d on t spend your time / Looking around / 
For things you want / That can’t be found 
/When you find out / Y>u can live without 
it / Just go along, not thinking about it...

Det kan jo være en tilfældighed, men 
Disney synes, i sin sidste film, at nå den 
samme konklusion, som også Ishmael i 
Melvilles ’Moby-Dick’ når frem til:

For now, by many prolonged, repeated 
experiences, I have perceived that a man 
must lower, or at least shift, his idea of 
attainable felicity, not placing it anywhe- 
re in the intellect or in the fancy, but in 
the wife, the heart, the table, the saddle, 
the country.

Eller med andre ord, drømmen går til 
virkelighedens prosaiske perspektiv.

Skal man nu sammenfatte program
punkterne i Den amerikanske Renæs
sance, der opstod som resultat af en be
vidst søgen i forrige århundrede, iværk
sat af forfattere og filosoffer som Emer
son, W hitm an, Melville, Hawthorne,
Thoreau og Twain, ser de således ud:
1. Springet over den sociale sfære, og 

den subjektive sfæres direkte kon
frontation med det kosmiske.

2. Præ-puberteten som udgangspunkt 
(herunder antiintellektualismen).

3. Individualismen som kernepunkt 
(fantasi, 'hjertets fredhellighed’.)

4. Forbindelsen mellem seksualitet og 
død (herunder tilbagevenden til 
uskylden).

5. Den cirkulære fortællestruktur.

Forfatteren Schickel skriver i sin 
Disney-biografi: ’Since Disney had ne- 
ver known what he was doing, cultural- 
ly, he, particularly, could never find his 
roots’. Denne ytring indeholder mulig
vis en del af sandheden, men det ind
tryk, den giver af Disney, er højst disku
tabelt.

Den amerikanske kultur-idé opstod 
som et bevidst villet produkt, idet kul
turelt bevidste forfattere som Melville 
og Hawthorne søgte en amerikansk 
grundkerne i litteraturen. Deres bestræ
belser gik dog ikke i retning af at skabe 
en amerikanske ideologi -  og dette kan 
ikke understreges nok -  men på at pejle 
sig ind på amerikanismens grundsub
stans og give den en kunstnerisk form. 
Allerede med Mark Twains ’Huck Finn’ 
i 1885 har vi indtryk af, at denne grund
substans og dens kunstneriske udtryk er 
mindre bevidst søgt og mere intuitivt 
fundet -  det var i al fald det indtryk, 
Twain selv ønskede at give. Disney dan
ner et naturligt led i denne udvikling, 
dersom han handlede entydigt intuitivt 
og ikke intellektuelt søgende.

Bør en kunstner være kulturelt be
vidst? Nej. Men hans værker bør være 
det. Shakespeare kan ikke, før han satte 
pennen til papiret og forfattede ’Ham- 
let’ have gennemtænkt eller forudset al
le de tolkninger, som senere tider har 
lagt i stykket -  for så ville ’Hamlet’, af 
tidsnød, være blevet en en-akter, og 
Shakespeare ville aldrig have haft tid til 
at skrive andet. Alligevel har vi her en 
dramatiker, som ikke alene forfattede 36 
dramaer, 154 sonetter, som forestod den 
praktiske ledelse af et teater og instrue
rede opførelser, men som også, ikke at 
forglemme, er blevet eksponent for hele 
den europæiske idé.

Ligeså Disney. Schickels anklage er 
måske begrundet, og Disney var kultu
rel analfabet. Hans værker kommer dog 
som en naturlig konsekvens af den ame
rikanske renæssance. Derfor er Disneys 
værker ikke 'kulturelt rodløse’ selvom 
Disney selv har været det. Han lod sig 
ikke lede af kulturelt overblik, men af 
intuition, og det er det eneste, en kunst
ner ikke kan undvære.

35



U N G A  R N

Den nye ungarske film er tæt 
involveret i landets ulmende 

opgør med den stalinistiske tid 
og åbningen mod vest. På godt 

og ondt. Nye talenter vinder 
frem, men omlægningen a f  

produktionen favoriserer 
også de mest platte modeller 

fra den kommercielle film.

Fra Trabantemes rige
a f Veronika Jakab Larsen og Kassandra Wellendorf

A f en eller anden grund kører de fik- 
. ti ve personer i ungarske film sjæl

dent rundt i Trabant er, som stadigt væk 
er folkebilen for størstedelen af befolk
ningen, men i meget mere mondæne 
vesteuropæiske biler. Ligeledes foregår 
historierne næsten altid i landets eneste 
storby Budapest, selv om de resterende 
3/4 af befolkningen er bosat ude i land
områderne. Det kan skyldes den bevid
ste og målrettede tilnærmen sig til vest
lige forhold, som Ungarn gennemgår li
ge nu, og som afspejles både i de økono
miske vilkår for landets spillefilmpro
duktion og i instruktørernes temaer, 
genrevalg og filmsprog.

Paradoksernes land
Landets økonomi har det dårligt, og 
udenlandsgælden vokser støt. For at rå
de bod på den kriseramte økonomi er 
regeringen begyndt at opmuntre de pri
vate erhverv. Ungarerne har nemlig 
igennem det sidste årti gjort sig afhæn
gig af ekstraindtægter uden for den nor
male arbejdstid, indtægter hentet inden 
for den private økonomi. Efterhånden 
er en arbejdsdag på 12-16 timer ikke no
get særsyn. For at legalisere hvad, der ik
ke kan bekæmpes, og som det heller ik
ke er til statens gavn at bekæmpe, da det
både styrker arbejdsmoralen og skaffer
hård valuta til landet, er der indført 
momsregistrering og indkomstbeskat
ning af disse indtægter; det er blevet til
ladt at oprette private virksomheder 
med op til 500 ansatte; udenlandske 
koncerner har fået lov at slå sig ned i

landet; og aktieselskaber begynder nu 
at dukke op.

Af politiske reformer kan nævnes: fri 
udrejsetilladelse, foreningsfrihed og 
indførelsen af et flerpartisystem. 
USSR’s glasnostpolitik er ikke noget nyt 
for Ungarn, der i lang tid har været 
Østeuropas forsøgslaboratorium for, 
hvor langt reformerne kunne strækkes 
uden russernes indblanding. USSR har 
for nylig givet grønt lys for yderligere re
former og føler sig åbenbart ikke truet af 
en østblok i opløsning.

Budapest er blevet en attraktion for 
turister fra begge sider af jerntæppet, fra 
vest p.g.a. de mondæne strøg med de 
billige priser, fra øst p.g.a. det enorme 
vareudbud, der trods de høje priser i 
forhold til hjemlandene alligevel øver 
sin tiltrækning.

Men bagsiden er rå og snavset: mens

de utroligt stræbsomme ungarere får 
hævet deres indkomster ved betydelige 
ekstraindtægter på bekostning af både 
fritid og familieliv, stiger deres forbrug 
og fyrer op under den accelererende in
flation, priserne stiger, hvilket er kata
strofalt for pensionister, unge ufaglærte 
og andre, der er ude af stand til at skaffe 
sig disse ekstraindtægter fra den private 
økonomi. Indkomsten fra et statsligt 
lønnet arbejde eller fra socialunderstøt
telsen stiger jo ikke lige så drastisk som 
priserne. Udover det er arbejdsløshe
den begyndt at stikke sit grimme fjæs 
frem, to af ialt 10 miil. ungarer lever 
fortsat under et eksistensminimum, 
alkohol- og narkotikaproblemerne vok
ser, og landets selvmordsprocent er 
blandt verdens højeste.

Alle disse omvæltninger har både si
ne positive og sine negative sider for
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filmbranchen. Positive, fordi omvælt
ninger altid baner vej for nytænkning, 
og det har betydet flere eksperimenter 
indenfor filmsproget, og -interessant 
nok- medført at hele den paradoksale 
øst/vest problematik er begyndt at duk
ke op som emner hos de unge filinstruk- 
tører. Negative, fordi filmindustrien for
søges gjort rentabel, hvilket betyder, at 
visse instruktører drives til at formidle 
deres alvorlige politiske emner i en kom
merciel fortælletradition.

Økonomiske reformer for 
filmbranchen
Ungarn har trods sin lidenhed og med 
sit sprog, der kun har slægtskab med 
finsk, alligevel formået at skabe sig et in
ternationalt ry gennem sin filmproduk
tion. I Danmark har vi i biograferne 
kunnet nyde instruktører som Istvån 
Szabo (Mephisto 81, Magt og ære 85), Pål 
Gabor (Angi Vera 78), Miklos Jansco 
Den røde salme 72, Elektra 75, Tyrannens 
hjerte 81) og Kåro ly Makk (Andre Måder 
82). Desværre har Danmarks Radio si
den 1983 ikke vist ungarske spillefilm, 
men svensk TV har vist mange, bl.a. 
Mårta Mészaros’ Pd våg (79) og Dagbok 
fo r mina kåra (87).

Der produceres 20-25 spillefilm om 
året, foruden et væld af tegnefilm,kort
film, tv-produktioner og eksperimental
videoer. Spillefilmene spænder over så 
forskellige genrer som: ren underhold
ning, kryptisk avantgarde, historiske 
dramaer, børnefilm, socialrealisme, ren 
dokumentation, Part pour Part, politi
ske satirer, ja, der er endda lavet en hel 
spillefilm i musikvideoens sprog, Mo î- 
klip (engelsk titel: Movie clip) af instruk
tøren Péter Timår.

Fiktionsspillefilmene producerers på 
de store selskaber, Hunnia, Dialog, 
Objektiv og Budapest, de lange doku
mentarfilm enten på disse selskaber el
ler på det eksperimenterende Béla Ba- 
låsz-studie, der også producerer avant- 
gardefilmene og de kortfilm, der ikke er 
plads til på det nyligt oprettede Kort
films-selskabet. Selskabet Pannonia er 
helliget tegnefilmene.

I forlængelse af de generelle reformer 
i ungarsk økonomi og i jagten på at op
nå rentabilitet, er filmproduktionen 
blevet reorganiseret i løbet af de sidste 
fire år. Før i tiden hørte alle selskaberne 
ind under det centrale nationale filmsel
skab Mafilm. Dette selskab, der ligger 
inde med landets eneste filmstudier, er 
nu blevet omdannet til en privat servi
cevirksomhed uden statstilskud, der lej
er sine faciliteter ud til andre selskaber. 
Filmselskaberne (undtagen Béla Balåsz- 
studiet) er nu blevet uafhængige. Hvor

det før var Mafilm, der besluttede hvil
ke film, der var råd til, er det selskaber
ne selv, der gennem deres 'kunstneriske 
råd' afgør, hvordan de vil forvalte deres 
penge. Fra 1.1.1989 får hver af de fire 
spillefilmselskaber 85 mili. Forint (Ft.) 
fra staten -  en spillefilm koster gennem
snitligt 20 mili. Som nu selvstændige 
enheder kan selskaberne søge forskelli
ge sponsorer til deres film, samtidig med 
at Kulturministeriet kan vælge at yde 
særlige tilskud på op til 10 miil Ft. til 
'kulturelle film. Produktionsselskabet 
Pannonia, der kun laver animations- og 
tegnefilm, får kun 20 mili. i statstilskud, 
idet selskabet p.g.a. dets store eksport til 
udlandet, er det eneste som ikke er un
derskudsgivende for statskassen. Kort
filmselskabet får også 20 mili., og Béla 
Balåsz-studiet får 14 mili.

Hidtil har film været blandt de varer, 
som den ungarske stat havde udenrigs
handelsmonopol på. Fra 1.1.1989 er det 
ændret og selskaberne kan lejlighedsvis 
få lov at sælge deres film til udlandet 
uden om det statslige exportselskab 
Hungarofilm forudsat, at Handelsmini
steriet giver tilladelse hertil. Tilladelsen 
gives normalt først efter, at Handelsmi
nisteriet har konsulteret Kulturministe
riets Filmdirektorat. Det er også dette 
direktorat, der kan forbyde salget af en 
bestemt film til udlandet, hvis det skøn
nes, at filmen ikke opfylder bestemte 
'faglige kriterier’.

Den nye økonomiske frihed er imid
lertid ikke ensbetydende med, at selska
berne kan producere hvad som helst.
Selskabernes kunstneriske råd beslut
ter, om en indgivet drejebog skal realise
res eller forkastes. Der spiller selvfølge
lig mange forskellige ting ind i overvej el-

Fra Budapest (foto: Martin Hubner)

serne, men i den seneste tid har de øko
nomiske hensyn fået større og større 
vægt. Selvom det kunstneriske råd god
kender manuskriptet, er der ingen ga
ranti for, at filmen bliver lavet. Drejebo
gen skal også godkendes af Kulturmini
steriets Filmdirektorat, som skal sørge 
for, at statsstøtten ikke bruges til pro
duktion af politisk eller etisk afvigende 
film.

Efter en forhåndsgodkendelse fra 
Filmdirektoratet kan filmen produceres, 
men før den distribueres, skal den ende
lig godkendes af en statslig komité, der 
har ret til at kræve udklipning af uøn
skede scener eller sætninger. Hvis in
struktøren nægter dette, risikerer han, 
at filmen kun vises i lukkede filmklub
ber eller slet ikke.

Kampen om publikum
Med det nyvundne økonomiske ansvar 
løber selskaberne også en risiko for at gå 
fallit, hvis filmene ikke tiltrækker nok 
publikum. Filmproduktion og distribu
tion har altid været to adskilte størrel
ser, som modtog hver sit statstilskud. En 
vis procentdel af billetindtægterne til
faldt selskaberne udover, at de fik en 
fast pris for hver film, det statslige distri
butionsselskab Mokép sendte ud til of
fentligheden.

Siden 1.1.1989 aftales det nu individu
elt for hver film, hvor meget distributø
rerne betaler for den, og hvor stor en
procentdel af billetindtægterne, der skal
tilfalde produktionsselskabet. Mokép 
udlejer filmene til de 21 uafhængige 
amtslige distributionsselskaber, der fin-
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des i Ungarn. Lejen fastsættes individu
elt og svinger fra 20 til 40% af billetind
tægterne. med de nye reformer er der og
så åbnet mulighed for oprettelsen af små 
aktieselskaber, der kan beskæftige sig 
med både produktion og distribution.

Biografdriften får også sin del af stats
tilskuddet, selvom det er blevet væsent
ligt reduceret i de senere år. De lokale 
myndigheder har endnu ikke fundet 
midler til at kompensere, og mange bio
grafer i de små landsbyer har måttet luk
ke. Der er to slags statstilskud til biograf
billetterne: med forhøjet tilskud koster 
en billet 13,45 Ft. i gennemsnit (ca. 2 
kr.) og med et almindeligt tilskud bliver 
billetprisen i gennemsnit 27,70 Ft. Til 
såkaldte succesfilm får biografene ingen 
tilskud, og de kommer til at koste bio
grafgængerne 50-60 Ft.

I biograferne sælges kun 1/5 af billet
terne til ungarske film. Udover de knap 
så eftertragtede ’tvansimporterede’ østeu
ropæiske og russiske film, der udgør 2/3 
af de importerede film, myldrer lærreder
ne med amerikanske underholdnings
film. Importen af de amerikanske film er 
en stor indtjeningskilde for det statslige 
import og exportselskab Flungarofilm. 
Det groteske i denne sammenhæng er, at 
staten på samme tid selv importerer de 
amerikanske film, som den indirekte op
fordrer selskaberne til at konkurrere med 
ved at kræve filmproduktionen gjort me
re rentabel end førhen.

Et andet paradoks er, at den økono
miske liberalisme, der ligger til grund 
for, at filmproduktionen bliver mere og 
mere afhængig af ungarernes biografbe
søg, er den samme som har nedskåret 
deres fritid. Hvis man arbejder 12-16 ti
mer om dagen for at følge med inflatio
nen, får man vel næppe pludselig mere 
tid til at gå i biografen end før. Ydermere 
har befolkningen i sin sparsomme fritid 
også to nationale tv-kanaler, mange by
boere kan tage Skychannel, salget af vi
deobåndoptagere stiger støt og impor
ten af udenlandske videobånd er for al
vor ved at sætte ind.

Forsøget på at gøre filmproduktionen 
rentabel ligner et både umuligt og fatalt 
projekt.

Blomstrende avantgarde bag 
lukkede døre
Helt udenfor kravet om rentabilitet lig
ger Béla Balåsz-studiet. Studiet var op
rindeligt en filmklub, hvor gamle in
struktører i slutningen af 50erne gjorde 
unge instruktører bekendt med nye 
franske og tjekkiske film. Da en særlig 
progressiv årgang fra den ungarske film
skole, udlært af Felix Måriåssy, blev fær
dig i 1960, fik de lov til at bruge stedet

Sandor Sara, Zsolt Kézdi Kovåcs, Ferenc 
Kosa, Istvan Szabo.

som tumleplads for filmsproglige ekspe
rimenter. De nye unge håb, der her fik 
chancen for at udvikle sig uden for de 
traditionelle spillefilmsrammer, var per
soner som Såndor Såra, Pål Gåbor, 
Zsolt Kézdi-Kovåcs, Ferenc Kosa og Ist
van Szabo.

Selskabet er ikke selvstændigt, juri
disk set, men virker under Mafilm, hvis 
udstyr og studier de kan bruge for et be
løb, der svarer til Mafilms egne omkost
ninger, hvilket begrænser sig til studie- 
teknikernes løn. Af de 14 mili. Ft. sel
skabet modtager fra staten, bruges 3,5 
til dokumentarfilm, 3,5 til fiktion, 3,5 til 
eksperimentalfilm og 3 til løbende ud
gifter. Der arbejdes både i 35 mm, 16 
mm og video.

Stedet, der kører efter de samme reg
ler som ved oprettelsen, har ingen leder 
udpeget af staten, men derimod en le
delse på 5 personer valgt på demokra
tisk vis af medlemmerne (for tiden 54) 
for en 2-årig periode. Medlem bliver 
man, hvis de andre medlemmer vælger 
én ind, og man forbliver medlem i max. 
6 år. Medlemmerne bestemmer hvilke 
projekter, der skal støttes, medens ledel
sens opgave er at sætte de økonomiske 
rammer. Det er fortrinsvis nys udklæk
kede instruktører, kameramænd og 
klippere fra filmskolen, som får lov at la
ve film her, men der er dog også plads 
til mennesker fra andre kunstarter, mu
sikere, malere og teaterfolk.

Béla Balåsz-studiet har ingen ’forevis- 
ningspligt’, d.v.s. at produkterne ikke 
skal fremvises for det statslige distribu
tionsselskab Mokép, således som det er 
kutyme med de andre selskabers film. 
Denne manglende forevisningspligt er 
samtid Béla Balåsz-studiets garanti for 
kunstnerisk frihed: de kan tillade sig at 
lave utroligt excentriske og kontroversi
elle film uden at blive hængt ud for det. 
I modsat fald skulle hele deres produk
tion igennem en intern censurinstans, 
en af 'systemets mænd’ ville blive place
ret i bestyrelsen, hvilket ville være fuld
stændig ødelæggende for selskabets ak
tivitet. Som det er idag, bliver de færre
ste af selskabets film vist offentligt, da 
den statslige komité, der bedømmer fil
mene før distributionen, sjældent tilla
der det. Men de fleste af filmene når alli
gevel ud til et interesseret publikum i 
filmklubber og ved lukkede fremvisnin
ger på forskellige læreanstalter.

En kulturpolitik i opløsning
Den kultur, der har hersket i Ungarn si
den 1948 har overvejende bygget på et 
socialt engagement, en styrkelse af de 
socialistiske værdier og ideen om en 
kunst, der er både politisk og opdragen
de. Dette krav er kommet fra regeringen
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i et forsøg på at opdrage folket i god so
cialistisk ånd, men også fra folket selv: 
Ungarn har jo gennem flere hundrede 
år været besat af fremmede magter, og i 
mangel på andre demokratiske ytrings- 
kanaler har kunstnerne, især forfatter
ne, måtte agere talerør for folkets util
fredshed, -  altså igen et krav om en poli
tisk kunst. Denne form for kulturpoli
tik er på tilbagetog i Ungarn, dels p.g.a. 
den almindelige afideologisering til for
del for en mere materialistisk holdning 
til tilværelsen, dels kunstnernes krav 
om at få lov til at boltre sig med moder
nistiske eksperimenter i stedet for so
cialrealisme, og sidst men ikke mindst 
regeringens krav, især inden for filmin
dustrien, om en kunst, der er rentabel.

De filmfolk, der sidder i den kunstne
riske råd rundt om på de store selskaber, 
er gamle mænd, der stadig har sociali
stisk moral og en ansvarlighed overfor 
deres historie i behold. De prøver at 
forene de gamle kulturpolitiske krav 
med de nye rentabilitetskrav ved at for
søge sig med produktionen af enten sati
risk politiske film formidlet i en vulgær 
lystspilsform med masser af smagløs ero
tik på sengekanten til følge (instruktø
ren Péter Basco, hvis Bananskalsvalsen vi 
har set herhjemme under de ungarske 
filmdage i september, laver film i den ka
tegori) eller film om 1956-traumet og de 
betændte 50ere, der nu forsøges fortalt 
på 'amerikansk’ istedet for på 'ungarske’. 
Sidstnævnte blanding kan ses i filmene 
Kialtas és Kialtds (engelsk titel: Cry and 
Cry Again) af instruktøren Zsolt Kézdi- 
Kovåcs og Tuske a Korom Alatt (engelsk 
titel: A Thorn Under The Fingernail) af 
instruktøren og kameramanden Såndor 
Sara. De politiske budskaber og det 
samfundsmæssige engagement kommer 
meget let til at fortone sig i den rene un
derholdning, når de af fortiden martre
de mænd placeres i vidunderskønne na
turomgivelser, foran knitrende bræn
deknuder med whiskysjusserne inden 
for rækkevidde eller i kærlighedsscener 
filmet i slowmotion. Desværre må vi 
meddele at også Istvån Szabo er ved at 
nærme sig denne stil i sin seneste film 
Hanussen. Klaus Maria Brandauers spil i 
den autentiske historie om en spåmand, 
der kommer til at forudsige Rigsdagens 
brand og derfor brutalt henrettes af na
zisterne, drukner i alt for mondæne og 
kedelige skildringer af overklasselivet i 
30ernes europæiske storbyer.

Så er der de film, der ikke giver sig ud
for at være politiske men bare prøver på
at fortælle en underholdende historie. 
Det er oftest disse film der mislykkes i 
hæsblæsende forsøg på at virke så vestli
ge som muligt. I Miss Arizona har in
struktøren Pål Såndor trukket på så in

ternationale navne som Hanna Schy- 
gulla og Marcello Mastroianni. Disse to 
skuespillere udleverer så sig selv til kli
cheer i det ene smukt fotograferede tab
leau efter det andet og formår ikke an
det end at gøre filmen til et både sørge
ligt og kedeligt plagiat på en vesteuro
pæisk 'kvalitetsfilm’.

Selvfølgelig er det langt fra alle in
struktører, der ryger ind i denne uheldi
ge blindgyde af østemner fortalt i et 
vestligt filmsprog, men kendsgerningen 
er, at det er en del lettere at komme til 
at lave film, hvis de kan passe ind i den
ne mølle.

Personlige tolkninger 
af fortiden
Mårta Mészaros og Ferenc Kosa er to in
struktører, der har en klar sammen
hæng mellem form og indhold, deres 
personlige fortolkning af Ungarn histo
rie lader sig ikke påvirke af ændrede 
økonomiske krav. Mårta Mészaros har 
efter en stor produktion af dokumentar
film ’set lyset’ og er begyndt at lave 
stærkt selvbiografiske film ’for’, som 
hun selv siger, ’det er det eneste, jeg er 
bedre til end alle mine kolleger’. I Naplo 
Szerelmeimnek (svensk titel: Dagbok for 
mina kåra) skildres hendes opvækst og 
uddannelse i USSR og Ungarn. Her 
væves hele 50’er-problematikken ind, og 
hvis det nogle gange virker sentimen
talt, må man jo tænke på, at det er hen
des egne følelser, hun taler om, og ikke 
en Hollywood-udgave, der er opfundet 
for at få folk til at græde snot.

Ferenc Kosa, som er en af de mest ta
lentfulde kunstnere inden for den gam
le generation, har i ’88 lavet helaftensfil
men A Mdsik Ember 141 (engelsk titel: 
The Other Person I-II). en tolstojsk, lidt 
højtidelig, men utroligt smuk anti- 
voldsprædiken. En soldat deserterer fra 
Anden Verdenskrig, fordi han ikke vil

slå andre ihjel og bliver derfor selv hen- 
rettet. Hans søn overværer mordet og 
kommer i et lignende dilemma under 
1956-oprøret, hvor han skal vælge mel
lem at være aktiv i kampen mod under
trykkelsen eller yde passiv modstand for 
at skåne sit eget liv. Som sin far forbliver 
han passiv, men historien gentager sig, 
og også han dræbes. Lige før han sky
des, munder hans forsøg på at forstå sin 
fjende ud i en erkendelse af verden som 
irrationel.

Alle filmens billeder er ladede med 
kontraster, der udtrykker både dilem
maet mellem modstand og passivitet, 
land og by, og umodenhed kontra idea
lisme. Vi har hovedpersonen der i 1956 
står med en tønde blod, som bønderne 
fra hans landsby symbolsk har foræret 
de unges revolution, og det eneste, der 
strømmer ham i møde fra oprørernes 
lejr, et bibliotek fyldt med geværer, er ly
stig jazzmusik, 8-9 årige revolutionære, 
der bestikkes med marmelade, og revo
lutionære studenter, der begynder at 
slås med en hoben sultne hunde, hvor
efter de nedskydes og omkommer i væl
tede lastvogne bugnende af brød!

Filmen, der kan ses som en pendant 
til den noget mere klodset fortalte hol
landske film Overgrebet af Fons Radema- 
kers, er imponerende i sin på en gang 
langsomme og medrivende fortælleryt
me. De afsindigt flotte og indholdsmæt- 
tede billeder er så nærværende, at man 
som tilskuer sidder med bevidstheden 
om at have set et sjældent mesterværk.

Poetisk modernisme
Virkningen af Ungarns tilnærmen sig 
til mere vestlige forhold har ikke kun si
ne negative virkninger på landets film
kunst. Opblødningen af kulturpolitik
ken har bl.a. også betydet, at der er gjort 
mere plads til de helt unge debutanter, 
og plads til, at mellemgenerationen kan 
få lov at eksperimentere med l’art pour
l’art eller til at bruge et filmsprog, der 
bryder med det traditionelle.

Elemér Ragålyi, der underviser på 
landets filmskole, er en kameramand, 
hvis æstetik har været dominerende in-
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den for ungarsk film igennem de sidste 
20 år. Det har betydet en overvægt af 
perfektionistisk professionalistiske ka
meraføringer, og harmoniske sansemæt- 
tede belysninger i næsten samtlige un
garske film, hvilket uvilkårligt gør filme
ne mere eller mindre kedelige og ensfor
mige. Det er denne stil, de nye instruk
tører nu prøver at gøre op med.

Géza Bereményi er nok den, for hvem 
det er lykkedes bedst. Han er en af de få 
personer, der har fået lov at instruere 
spillefilm uden at have en uddannelse 
fra filmskolen i ryggen. Han startede 
som forfatter og er især kendt for sit 
samarbejde med folkemusikeren Tamås 
Cseh, som han siden 70’erne har skre
vet utallige sangtekster til -  selvironiske 
satiriske tekster om beatgenerationens 
familieopløsninger, frustrationer og af- 
ideologisering. Bereményi, hvis mål al
tid har været at komme til at lave spille
film, begyndte sidst i 70’erne at skrive 
filmmanuskripter, f.eks. til Ferenc An
drås’ to film, Veri Az Ordog A Feleséget 
(engelsk titel: Rain and Shine) og A Na- 
gy  Generacio (dansk titel: Den store ge
neration). Sidstnævnte blev vist ved de 
ungarske filmdage herhjemme.

I 1985 debuterede han så med spille
film A 7anitvanyok, en film, der med sit 
nyskabende filmsprog fik udenlandske 
kritikere til at kalde Bereményi for 'Un
garns svar på BunueP. I filmen er to 
tidsplaner stillet op over for hinanden: 
30’ernes kamp mellem godsejerne og 
den progressive samfundsvidenskab, 
hvis idealister ville stykke godsejernes 
store jorde ud til småbønderne -  en 
drøm, der blev forhalet af 2. verdens
krigs udbrud, og 80’ernes håbløse ung
dom, der blafrer rundt fra den ene san
selige nydelse til den anden og ingen in
teresse har i at høre om fortidens kvaler.

30’erne er fremstillet i et surrealistisk 
billedsprog, hvor ekstreme farvetintnin- 
ger distancerer fortiden fra nutiden, og 
istedet for at opbygge 30’er kulisser har 
instruktøren på humoristisk vis sam
menklippet gamle dokumentaroptagel- 
ser med hovedpersonens undrende an
sigtsudtryk.

I Bereményis seneste film Eldorado 
(engelsk titel: The Midas Touch) er gul
dets magt stillet op imod idealernes 
magt. Filmens overdrevne brug af frø og 
fugleperspektiver, håndholdt kamera og 
ekstreme vidvinkeloptagelser giver den 
et modernistisk poetisk præg samtidig 
med, at det beskriver en grotesk udkant 
af det ungarske samfund mellem 1945 
og 1956, nemlig markedspladsen. Her 
betyder penge og guld magt, selv over 
døden. Det er ihvertfald hovedperso
nen, den pengebegærlige Monoris faste 
overbevisning. Da hans barnebarn dør

af difteri, skal der ikke mere end en 
guldbarre til, for at få lægen til at genop
live den døde. Da vi kommer til 1956 
mister guldet imidlertid sin magt. Mo
nori får blindtarmsbetændelse midt i re
volutionens hede (som han selvfølgelig 
ikke deltager i), og hospitalerne har 
trods tilbuddet om nok så mange guld
barrer ikke tid til at tage sig af ham. Lig
gende i et hjørne af hospitalet knugen
de om sin sæk fuld af guld omkommer 
Monori, forvirret og desillusioneret, af 
denne ellers ret almindelige sygdom.

Filmen er et poetisk værk, et vigtigt 
stykke filmkunst, som vores hjemlige 
publikum burde få lov at stifte bekendt
skab med!

Håbløshedens æstetik
Béla Tarr har siden 70’erne lavet både 
dokumentar- og spillefilm om de svage
ste i samfundet. Hans foretrukne emne 
er boligmanglen og de deraf følgende 
problemer menneskene imellem. Her i 
slutningen af 80’erne er han pludselig 
blevet træt af at lave socialrealistiske 
film og har forsøgt sig med en hel anden 
genre i spillefilmen Kdrhozat (engelsk ti
tel Damnation:). Filmen, der som noget 
nyt er financieret gennem et samarbejde 
T

mellem det statslige TV og Det Ungar
ske Filminstitut helt uden om alle film
selskaberne, er bygget op om en kryp
tisk historie om utroskab, smugleri og 
vanvid. Åndsforladte mennesker i trøs
tesløse omgivelser filmet i lange, meget 
langsomme kamerabevægelser, der gli
der fra den ene obskure, men smukke 
sort/hvide komposition til den anden, 
en Kassandrafigur, der drævende citerer 
Profeten Jeremias, en regn, der siler ned, 
herreløse hunde, der lusker rundt om 
forfaldne bygninger, og glas der skurer 
mod snavsede gulve i forladte danselo
kaler, er måske ingredienser, der lyder 
som klicheer, men som ikke desto min
dre formår at skabe en eksperimente
rende og overbevisende visuel formid
ling af en tilstand, der er allestedsnær
værende i Budapest: følelsen af ensom
hed og håbløshed.

Drømmen om vesten
Den vestlige indflydelse har gjort sig 
stærkest gældende hos den yngre gene
ration af filminstruktører. Denne gene
ration går ikke rundt med 1956-traumet 
brændt ind i kroppen, men er opvokset 
med identitetskriser, boligproblemer og 
drømmen om Vesten i et paradoksalt so
cialistisk samfund.

Jim Jarmusch’ amerikanske Stranger 
Than Paradise fortalte om en ungarsk pi
ge, der opsøger en fætter i New York. 
Nu har landet taget til genmæle og be
skriver 'rejsen til Paradis’ set hjemmefra. 
Den store generation , instrueret af Ferenc 
Andrås efter et manuskript af Geza Be
reményi, behandler 60’er-generationens 
genvordigheder. Filmen sætter dem, der 
emigrerede til USA i løbet af 60’erne op 
overfor dem, der blev derhjemme. Den 
høje flotte velsoignerede amerikaner
ungarer kommer hjem og finder sine 
gamle venner i kaotiske familieforhold. 
1 løbet af filmen vendes hele billedet dog 
på hovedet: det viser sig, at ungarerne 
føler sig lykkelige i deres borgerlige til
værelse, mens emigranten render rundt
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uden sjæl og fremtid. Efter et mislykket 
forsøg på at lave alle tiders forretning 
med en afdanket opfinder, vender han 
tilbage til USA med sin datter, selvom 
det har vist sig, at drømmen om vesten 
ikke svarede til virkeligheden.

1 Péter Gothårs Tiszta Amerika (en
gelsk titel: Just Like America) hopper en

ungarsk turist af i New York og forlader 
kone og barn for helt og holdent at hel
lige sig den længe ventede frihed -  frihe
den til ganske langsomt at synke til 
bunds i alkohol, stoffer og fattigdom. 
Selvom hans svigerfar kommer for at 
hente ham hjem til Ungarn, klamrer 
han sig desperat til sin nye tilværelse. 1 
slutningen af filmen omkommer hoved
personen tilsyneladende umotiveret 
ved et gangsteropgør. Forlægget til fil
men er skrevet af den postmoderne for- 
tatter Péter Esterhåzy, hvis bog Hjertets 
hjcelpeverber blev oversat til dansk sidste 
efterår. Denne forfatter er en af de mest 
eksperimenterende forfattere i Ungarn. 
Det umotiverede og det irrationelle er et 
vigtigt præg ved hans forfatterskab.

A szarnyas Ugynok (engelsk titel: Peter 
in Wonderland) er instrueret af den kun 
23-årige Sandor Soth, der går på DDFB, 
filmskolen i Vestberlin. Filmen er en co- 
produktion mellem denne filmskole og 
Bela Balasz-studiet. Historien der er 
skrevet med hjælp fra Geza Bereményi, 
er bygget over den gamle Faust-legende 
og fortæller os om den bevingede agent 
fra Eventyrland, der er sendt til Buda
pest for at finde ud af, hvordan menne
skene føler her. For at finde ud af dét, 
tilbyder han byboerne chanchen for at 
opleve det, de forstår ved lykke, og det 
vil i denne her film sige seksuelle ople
velser eller en tur til Eventyrland. Peter 
Kontra, der som navnet antyder, er i op
position, er en ung mand, der tager 
imod tilbuddet om at komme til det for
jættede land for at prøve alt det, han 
endnu ikke har oplevet. Ved ankomsten 
til Eventyrland (læs Vestberlin) må han 
bittert erfare, at alt kun er gentagelser af 
livet i Budapest. Desillusioneret vender 
han tilbage til Ungarn og får en selv
mordspille af agenten, der i mellemti
den har fået forlænget sin mission evigt.

Den sort/hvide film er ifølge instruk
tørens udlægning en historie om en

sciencefiction-sjæl. De skabelonsagtige 
figurer bevæger sig rundt i et univers, 
hvor alle moralbegreber er forsvundet, 
og det eneste, der holder ungdommen i 
live, er jagten efter nydelse og nye ople
velser. Et tema, der også blev behandlet 
i Bereményis, A Tanitvdnyok. Beremény- 
is og Soths næste projekt er iøvrigt en 
film om tre mænd på vej fra Polen til 
Bornholm i en robåd!

Outsiderne
Til sidst to instruktører, der er så kom
promisløse og excentriske, at alle æn
dringer såvel i de økonomiske forhold 
som i kulturpolitikken så ganske glider 
dem forbi.

Miklos Jansco behøver ikke at tænke 
på afsætningsmulighederne for sine 
film, han er avantgardeinstruktøren, 
der får lov at udfolde sig inden for de 
traditionelle produktionsrammer. Han 
har nemlig lidt af den samme status, 
som Godard besidder i Frankrig: at fun
gere som et kunstnerisk alibi for Filmin
dustrien. I Janscos tilfælde er det for sel
skabet Dialog, der er ledet af Péter Ba- 
sco, hvis film som sagt hører ind under 
blandingsgenren: politisk satire og vul
gært lystspil.

I sin helt særegne stil laver Jansco det 
ene umulige postmoderne værk efter 
det andet, fuldt af perversiteter, illusi
onslege og koreografiske blændværker. 
Han er en 68-årig enfant terrible, der al
lerede i 60erne chokerede det snerpede 
publikum med svært tilgængelige, sym
bolladede scener i sine film, hvor dusin
vis af nøgne kvinder rendte rundt med 
kæmpestore stearinlys på den ungarske 
puszta.

Monstrenes tid, der blev vist herhjem
me under de ungarske filmdage, er en al
legori om divergerende videnskabssyn. 
Ved en jubilæumsfest for en gruppe stu
denter uddannet i 1956, prøver den hu
manistiske maxistiske og den kyniske 
kapitalistiske videnskabsmand (der bog
staveligt talt ofrer menneskeliv) kræfter 
blandt uhyggelige søuhyrer, ildebrande, 
kredsende helikoptere, reflekterende vi
deoskærme og, selvfølgelig, nøgne kvin
der. Ingen af dem vinder kampen om 
ringen, sværdet og kvinden, det gør der
imod den enfoldige, overtroiske og 
stumme bonde. Efter at alle festens gæ
ster er omkommet, springer vi ind i 
fremtiden, hvor et nyt styres håndhæve
re tvinger en tredie videnskabsmand til 
at genoplive menneskene. Efter at være 
blevet genoplivet slår de to tidligere vi- 
denskabsmænd sig så sammen for at be
kæmpe repræsentanten for det parti
kontrollerede videnskabssystem, mario
netvidenskabsmanden. Kryptisk og 
kontroversielt. -  Janscos film, udløser

altid et kæmpe postyr og lang tids de
batteren i landets kritikerkredse.

Andrås Szirtes, uddannet filmklipper, 
er i modsætning til Miklos Jansco en in
struktør, der aldrig har fået lov at lave 
film hos de store selskaber, men har 
henlagt størstedelen af sin produktion 
til Bela Balasz-studiet. Hans film kredser 
alle om direkte subjektive sansninger af 
virkeligheden, krydret med en intellek
tuel distanceren sig til filmmediet og in
struktørens beskuerrolle, tydeligst ek
semplificeret i kortfilmen Gravitdcio (en
gelsk titel: Graviation), hvor han står og 
filmer ind i en vinduesrude, der skiftevis 
spejler ham selv og landskabet udenfor.

Efter et væld af eksperimenter og do
kumentarfilm, samt en 8 afsnit lang 
filmdagbog, har Szirtes kastet sig ud i 
spillefilmen Lenz. Historien, der er base
ret på Biichners novelle om den autenti
ske romantiske digter Jakob Reinholdt 
Lenz, fører en moderne atomfysiker ud 
i naturens verden, på lydsiden ledsaget 
af Mahlers 1.symfoni. I ekstasen over 
den vældige natur spaltes personen ud 
i to: en teknokrat, der fokuserer på de 
små detaljer i naturen, og en præroman
tiker der tror på helheden i naturen, 
som han selv føler sig en del af. I filmen 
er spaltningen billedligt udtrykt ved 
sammenstillingen af videoforvrængede 
makrooptagelser og endeløse bjergland
skaber. Lenz ved ikke om han skal tage 
hjem til sin borgerlige familie eller for
søge at stå på hovedet for at sprænge si
ne grænser. Fossillet fra 1700-tallet ven
der dog tilbage til familien i det sterile 
boligkompleks med vadsækken fuld af 
mikrochips, sten og diverse postkort af 
romantikkens kunstnere. Her forsøger 
han i sin egenskab af teknokrat at 
sprænge hele verden i luften, men for
hindres i sidste øjeblik af sin lille søn.

Lenz er en film, der aldrig vil nå ud til 
den brede offentlighed og heller ikke 
prøver på at være letforståelig, men som 
er kræs for de intellektuelle ved sin iro
niske distance til kunsten og videnska
ben.

Som det ser ud nu, lader det til, at re
formerne både er dræbende og opmunt
rende på samme tid for den ungarske 
filmkunst. Dette fænomen kan så slutte 
sig til den endeløse række af paradokser, 
der er opstået i Ungarn som følge af, at 
landet forsøger at være socialistisk og li
beralistisk på samme tid.
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V Æ R D  A T  S E ?

SJÆLENS TYFON
Blind hævn (Destiny) USA 1988. I: Gregory Nava. 
M: Gregory Nava, Anna Thomas. F: James Glen- 
non. Mu: Ennio Morricone. P-design: Henry Bum- 
stead. Medv: William Hurt, Timothy Hutton, Melissa 
Leo, Stockard Channing, Francisco Rabal.

Baskisk familie i USA underlagt fade
rens tyranni, som efter hans død gør søn
nen til monoman hævner, der forfølger 
sin søsters mand gennem 2. verdenskrig 
til slutopgøret fra Hitchcocks Vertigo i et 
klokketårn i San Diego.

Historien er sikkert velment, indvand- 
rerminoriteter er jo det store nummer i 
bedre kredse, men taget for pålydende er 
den ikke meget bevendt. Til gengæld er 
den forenklet, så den danner afsæt for en 
psykologisk vision og for noget af det 
flotteste film, der længe er set. Her er 
melodramaets dejligt uovervindelige 
kærlighed, thrillerens præcist fortættede 
spænding, den moderne krigsfilms visu
alisering af værdiernes opløsning, samlet 
med det ekspressionistiske formsprog, 
der er fælles for disse genrers bedre film.

Kontinuitet i tid og rum dikterer ikke 
filmens forløb, det er filmen, der skaber 
og bruger tid og rum til sit eget formål, 
både i forløbets spring frem og tilbage i 
historien og i de enkelte billeder -  det er 
den metaforiske og suggestive kraft, der 
tæller. Vi er i den indre verden, hvor 
dagdrømmens normalitetslykke brydes 
med mareridtets barndomstraumer, som

først endeligt udleves i det sluttelige frie 
fald mod døden.

Indledningsvis skal vi have præsente
ret de to, ægtemanden og hævneren, 
under Italien-felttoget, før vi springer 
tilbage og fortæller, hvorfor de er der, 
bortset fra krigen, som tematisk skal un
derkaste dagdrømmen mareridtets rab- 
lende logik. Altså: to mænd i en mili
tærkolonne. Vi begynder et andet sted, 
før vi kender deres eksistens. En tysk ka
nonstilling. Bagfra ses tyskerne proppe 
granater i kanonen. Så kommer turen til 
den granat, som ser sceneriet. Vi løftes, 
stoppes ind i kanonen, hvor vi ser det 
riflede kanonløb og udsigten for enden, 
der drejer og standser med et kirketårn 
i horisonten. I bulder og røg skydes vi 
ud i det stille luftrum, hører kirkeklok
kerne bimle mens vi med granatfart sej
ler lige forbi, over en dal bagved og ned 
mod en amerikansk militærkolonne, 
hvor vi i sidste sekund, med klipperens 
hjælp, når at sadle om og se granaten 
springe midt i kolonnen, hvor de to 
mænd så kryber i dækning.

Er det tilfældet, skæbnen eller den 
bevidste intention, der forfejler sit mål? 
Et varsel om sjæleligt raseri er det i hvert 
fald.

Tilbage til forhistorien, hvor tyran
nens datter stikker af med Timothy 
Hutton og hentes hjem igen, forfulgt af 
Hutton i et regnvejr, der gør syndfloden 
til det rene vand, og tyrannen skrider i

ÆGTE LIV
Kærlighed ved tredie blik (Crossing Delancey) 
USA 1988.1: Joan Micklin Silver. M: Susan Sandler 
efter eget skuespil, f: Theo van de Sande. Kl.: Rick 
Shaine. Medv: Amy Irving, Peter Riegert, Jeroen 
Krabbe, Sylvia Miles.

Joan Micklin Silver er Woody Allen, 
som jeg kan lide ham. Væk er den selv- 
glade undermålerhumor. Væk er den 
selvcentrerede træden-sig-selv-over-tæ- 
erne. Væk er den selvovervurderende 
hang til bergmania med dyster kammer
musik i dystre kamre. Tilbage er den

sorte humor, det sande selvbedrag og 
det frodige jødiske familieunivers, hvor 
en pige på vej mod pebermø ikke kan få 
lov til at gå i frø eller gøre sine fejltagel
ser for den emsige Big Mother og hen
des elskelige rædsel af en ægteskabsfor
midlende veninde, der selv ser ud til at 
være hinsides alt håb men på ingen må
de lader det komme i vejen for erhver
vets bulldozermetoder.

Amy Irving, der har set kær ud i man
gen en ligegyldig strimmel, har under 
Silvers hånd fået den indre skønhed, 
som vokser frem af karakter. Hun er den 
målbevidste mø, der gør sig kostbar un
der tillært finkulturel fernis i servitrice
jobbet som sekretær for følsomme, ky
niske inderkredsdigteres selvbekræften
de forfatteraftener i håb om at blive lø
bet over ende af en af dem, der er noget. 
Det lykkes hende at holde den på hen
des vegne giftelystne ældre generation 
stangen længe nok til at den viltre bo- 
hemede succesforfatter opdager hende 
og næsten får sin vilje. Men i mellemti
den har hun alligevel fået øje på en fyr

en sø og omkommer, mens Hutton red
der pigen. I lighuset dukker William 
Hurt op, den fortabte søn med flash
backs til ulykkelig barndom, og ser fade
rens profil overtonet til en stålgrå bjerg
kam i perfekt match. Hurt sværger hævn 
men rammer den tysker, der ville sætte 
kniven i Hutton, de får medaljer og bin
des sammen i skæbnefællesskab. Angre
bet på en tysk stilling krydsklippes så 
hurtig, at billederne -  tyskernes og ame
rikanernes synsvinkel -  smelter sammen 
som var det dobbeltkopiering, skæbne
fællesskabet udvides, hvem er ven og 
hvem er fjende? Og så smider Hutton en 
håndgranat, atter med indbygget kame
ra, så vi sejler over kuglerne lige ned i 
den tyske stilling. Bum.

Efter hjemkomsten skygger Hurt Hut
ton til klokketårnet med højdeskræk, 
som ville få Hitchcock til at blive gul og 
grøn af misundelse. Og sådan er det hele 
vejen igennem. Blind hævn er en film, 
der er fortalt, så man ikke er i tvivl om, 
at det er film. Elementernes rasen, de na- 
turskabte og de menneskeskabte, har ty
fonens struktur med dens ildevarslende, 
stille centrum, omgivet af den vanvittige 
dødedans, hvor dobbeltgængervisionen 
med Hutton som fad normalitet og Hurt 
som fjederspændt fortrængning klamrer 
sig til hinanden som to sider af samme 
sag. Om det er dybsindigt, ved jeg ikke, 
men det er set, og det opleves. Biffen er et 
herligt sted. Kaare Schmidt

fra nabolaget, som godt nok kun sælger 
pickles, men som både har pæren i or
den og ærlige hensigter.

Historien er så ligefrem som den er 
smuk i sin enkelhed. Men filmens styrke 
er dens liv. Alt blomstrer af ydre liv, fol
keliv på gader og stræder i et tætpakket, 
herligt newyorkerbillede, og af indre liv, 
ægte mennesker med diskret livserfa
ring i hver en rynke og bag hver en lar
mende kliche om livets mening. En 
film, der føles alt for hurtigt forbi, fordi 
den har tid til alt muligt andet end sin 
historie, og dette alt muligt er fuldt af 
livsglæde og livsvisdom, som får lov at 
folde sig ud i situationer, der er barokt 
sørgmuntre uden at være moraliserende 
eller anstrengt dybsindige. En film, der 
hverken er 'foruroligende’ eller 'dybt til
fredsstillende’ eller 'postmoderne’ eller 
’lille’ men blot det, som film kan, når 
film er bedst -  uprætentiøs og ægte, 
proppet med overskud, fortællerglæde, 
livslyst. En film, der helt og holdent selv 
er sit eget budskab.

Kaare Schmidt
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DENGANG I KINA
De røde marker. (Hong gaoliang). Kina 1987. I: 
Zhang Yimou. M: Chen Jianyu, Zhu Wei, Mo yan. 
F: Gu Changwei. Mu: Zhao Jiping. Medv: Gong Li, 
Jiang Weng, Teng Rujun

Kinesisk film har det været så godt som 
umuligt at danne sig et kontinuert bille
de af på danske lærreder/TV-sk ærme. 
Kinas film har for et internationalt pub
likum mestendels været en vedvarende 
bekendelse til stalinismens personkult 
efter 1949, intensiveret grotesk via Kul
turrevolutionen igennem 70erne.

Det er en arv, det er svært at gøre op 
med, når man har så intensive fjende
billeder som de fascistiske sympatisører 
japanerne, hvis entusiastiske efterkrigs- 
flirten med amerikansk kapitalisme har 
gjort Japan til kommunikationssamfun
dets kapitalstærke imperium. Kina er 
fattigt og i en stadig vedvarende omstil
lingsfase til industrialismen.

KØDETS POET
Blodbrødre (Dead Ringers) Canada 1988. I: David 
Cronenberg. M: Cronenberg & Norman Snider efter 
romanen Twins af Bari Woods & Jack Geasland. 
F: Peter Suschitzky. K: Denise Cronenberg. Medv: 
Jeremy Irons, Genevieve Bujold.

David Cronenberg er ved at blive et 
kendt navn i Danmark. Fra at være gen
stand for kultagtig dyrkelse blandt en 
mindre gruppe indædte videomaner, 
har nu både Filmmuseet og importører
ne øget interessen for den canadiske in
struktør. Det har givetvis været hans 
forrige film Fluen, der for alvor gav ham 
en høj stjerne hos de danske importø
rer; Fluen havde i hvert fald den afgøren
de kvalitet at den tæskede penge hjem! 
Dog har jeg på fornemmelsen at den 
film hovedsageligt åbnede publikums 
tegnebøger med sine batante make-up 
effekter, som også fangede anmeldernes 
øjne. For de tilskuere, der kunne se vide
re end det simple gal-videnskabsmand- 
forvandles - til - savlende - geleklump - plot, 
afsløredes imidlertid den fysiske metafo
rik og tematiske rigdom, der kendeteg
ner Cronenbergs film, film der har place
ret ham som en af horrorgenrens mest 
prominente instruktører.

På overfladen markerer Blodbrødre et 
genremæssigt skift for Cronenberg. 
Væk er de eksploderende hoveder, de 
detaljerede dødsfald, de ukontrollable 
kropsmutationer -  alle disse visuelle 
træk, der sædvanligvis skruer filmene 
urokkeligt fast i horrorgenren. I stedet 
står vi med et psykologisk trekantsdra
ma, et kammerspil om kærlighed og 
identitet: Elliot og Beverly Mantie er gy
nækologer med egen praksis og stor suc

Kvindens martyrdød. Drengen t.h. er film 
ens fortæller, som med modenhedens over
blik på lydsiden fører os gennem  filmen.

De røde marker er en film fuld af indre 
brydninger, der gør den mere interes
sant som fænomen end som kunstværk.

Filmens handling starter før den ja
panske besættelse i Shandongprovin- 
sen. Skildringen af den kvindelige ho
vedperson (den eksplicite fortællers 
bedstemor) er radikalt anderledes end 
vi er vant til. Hun er opfattet som et 
selvstændigt individ med egen moralsk 
holdning og drevet af seksuelt begær.

Det er noget helt uhørt i kinesisk film. 
Den her anvendte seksuelle metaforik 
med sollys igennem vajende siv som an
skuelig penetration, hører mere til rus
sisk socialistisk realismes ekspressive vo
kabular indenfor opstandsmetaforik. 
Sidstedelens uproblematiserede sociali
stiske praksis på vingården (naturligt 
udspringende af kvindens agrare bag
grund), de grumme japaneres hærgen 
og den helt traditionelle, nødvendige 
martyrdød, hører derimod til helt 
gængse klicheer i kinesisk socialrealrea- 
listisk film siden krigen mod Japan (og 
især Koreakrigen).

At De røde marker kommer hertil som 
et universelt kunstværk er at forvrænge 
proportionerne. Erkendelsen af dens 
originalitet forudsætter tværtimod en 
vis forståelse af kinesisk tradition, som 
vi godt kunne trænge til lidt flere filmi
ske eksempler på.

Carl Nørrested

ces. Som enæggede tvillinger er de ikke 
blot identiske som to dråber vand 
(blod?), men uadskillelige privat såvel 
som i arbejdet. Beverly er den indad
vendte forskertype, mens Elliot er mere 
udfarende. Brødrene har et arrange
ment, hvor de deler de klienter, Elliot 
forfører. Da de gennemfører rutinen 
med skuespilleren Claire Niveau, bliver 
Beverly efterhånden uforudset forelsket 
og drages ind i Claires sadomasochisti
ske verden. Claire afslører bedrageriet 
og bryder vredt forholdet; men hun er 
blevet en besættelse for Beverly, og har 
drevet en uigenkaldelig kile i brødrenes 
forhold.

Og her entrer vi så alligevel mere tra
ditionelt Cronenberg-land, for naturlig
vis er Beverly og Elliot ikke tvillinger 
uden grund. Ganske som Cronenberg 
før har gendigtet både Dracula- og Fran- 
kensteinmyten, modellerer han nu den 
tredje klassiske horrormyte, Jekyll og 
Hyde, så den passer i hans vision. 1 
Blodbrødre er dette skisma glimrende 
underspillet, ikke bombastisk udstillet. 
Vi får ikke bare en god doktor og et frå
dende monster serveret på et analytisk 
sølvfad, vi må kæmpe med at skelne 
mellem to mennesker, der hver især næ
sten umærkeligt glider fra det normale 
til det monstrøse. Netop denne menne
skelighed er det, der adskiller Blodsbrød- 
re fra den gængse behandling af temaet, 
og fra de fleste moderne horrorfilm i det 
hele taget. Da genren i senfirserne så 
godt som udelukkende er teenage- 
orienteret, må filmene ofte benytte sig af 
et bastant udtryk, og resultatet bliver tit 
at personerne (og monstrene) reduceres

til omvandrende metaforer, der kun vir
ker latterlige eller frastødende på et kul
turelt voksent publikum. Det undgår 
Blodbrødre. I Jeremy Irons’ skikkelse rej
ser Beverly og Elliot sig fra manuskriptet 
og fremstår som ægte personer, trovær
dige personer, kød.

Filmen synes desuden at pege på gen
rens mulige fremtid: hvor Cronenbergs 
tidligere film udpræget anvendte splat
tereffekterne som kunstnerisk udtryk, 
har han her nedtonet, ja næsten elimi
neret effekterne, som en slags demon
stration af, at det uhyggelige ikke så me
get ligger i overfladen, men i manuskrip
tet og stemningerne. Dette er ikke en 
horrorfilm i betydningen ’gyser’; snare
re er der tale om hvad man kunne kalde 
en ’angstfilm’ -  for Blodbrødre siger ikke 
bøh, den griber tilskueren med sin knu
gende melankoli og holder fast længe ef
ter at lysene er blevet tændt. Og at fil
men er ubehagelig skyldes ingen pludse
lige chok, men at Cronenberg tager det 
hverdagsagtige og former det til et både 
vanskabt og genkendeligt uhyre. Hele 
filmens karakter er en af kvælning og 
undergang -  som langsomt at blive be
gravet levende, og ikke ville andet. Med 
den ekspressive farvebrug, Howard 
Shores høj stemte musik og især Jeremy 
Irons’ feberhede, dirrende præstation er 
Blodbrødre et nihilistisk, perverst me
sterværk!

David Cronenberg er kødets poet, 
angstens auteur. Lad ham få et stort, 
tænkende publikum!

Flemming Kaspersen
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EPISODISK
New York Stories. USA 1989. Prod. Robert Green- 
hut. Life Lessons: I: Martin Scorsese. M: Richard 
Price. F: Nestor Almendros. Medv: Nick Nolte, Ro
san na Arquette, Patrik O’Neal. Life Without Zoe. I: 
Francis Coppola. M: Francis & Sofia Coppola. F: 
Vittorio Storaro. Mu: Carmine Coppola. Medv: Hea
ther McComb, Talia Shire, Giancarlo Giannini. Oe- 
dipus Wrecks: I & M: Woody Allen. F: Sven Nykvist. 
Medv: Woody Allen, MaeQuestel, Mia Farrow, Julie 
Kavner.

Fra tid til anden dukker den lyse idé op 
at få en håndfuld gode instruktører til 
at bidrage med hver sin lille film til et 
samleværk af mangedoblet kvalitet. Der 
var den gamle I/I Had a Million (1932), 
Hvor Lubitsch et al kom med en række 
bud på titlens præmis; der var Forever 
and a Day (1943), hvor det var René d a 
lr et al, der fortalte om tildragelser i et 
gammelt hus’ historie; der var De syv 
dødssynder (1952), hvor Rossellini stod i 
spidsen; og i 60’erne blev sådanne anto- 
logi/episode-film med tema-fællesskab 
som ledetråd den højeste mode i Fran
krig og Italien, jf. RoGoPaG (1962), Boc- 
ca ccio 70 (1962), Paris vu par ... (1965), 
Kvindens æ ldste erhverv  (1967), Loin de 
Vietnam (1967), Histories extraordinaires
(1968), hvor man kan finde så promi
nente bidragydere som Visconti, De Si- 
ca, Fellini, Pasolini, Godard, Resnais, 
Malle, Lelouch, Rohmer -  stærke nav
ne, omend ofte i svag form. Der var også 
den internationale De unge elskende
(1962), hvor bl.a. Truffaut, Rossellini og 
Wajda bidrog, og den skandinaviske 
Nordisk kvadrille (1967), hvor Kjæ- 
rulffSchmidt/Rifbjerg og den debute
rende Troell var de mest mindeværdige 
bidrag.

Francis Coppola, Woody Allen og Martin 
Scorsese.

Nu er ideen igen blevet luftet et par 
gange, og mens vi venter på den engel
ske Aria (1988), hvor Godard, Roeg, 
Altman, Russell m.fl. tager operaklassi- 
kerne under særpræget behandling, 
kan vi se på det næste udspil, New York 
Stories. Det er en film, hvor formatets 
charme og problem træder klart frem. 
Umiddelbart er det jo en meget lovende 
idé at samle Martin Scorsese, Francis 
Coppola og Woody Allen til at lave 
hver sin historie om New York City. 
Men derefter vil det alligevel vise sig, li
gesom i næsten alle de nævnte forgæn
gere, at der er for mange kokke om mål
tidet. Der er også nogle instruktører, 
som har talent for den korte form, og 
andre som ikke har. Det er ikke kommet 
som en overraskelse, at Woody Allen 
klarer sig bedst, hele hans talent peger 
jo i retning af den korte form, i så høj 
grad at hans film har en tendens til at 
spalte sig ud i selvstændige scener. Og 
faktisk begyndte projektet som en 
episode-film, der skulle være instrueret 
af Allen alene. Hans afsluttende histo
rie, med den geniale titel ’Oedipus 
Wrecks’, er en kostelig perle af sørgmun
ter komik, hvor den midaldrende Al- 
len’ske neurotiker tager et sidste, bogsta
veligt talt komisk livtag med det store 
jødiske moderdyr. De to øvrige historier 
er ikke på samme niveau. Scorseses 'Life 
Lessons’ foregår i SoHo, kvarteret south 
o f Houston Street hvor kunsterne holder 
til, og fortæller om en etableret maler, 
spillet af Nick Nolte der stadig har lidt

Working giri (...) USA 1988: I: Mike Nichols. M: Ke
vin Wade. F: Michael Ballhaus. Kl: Sam O’Steen. 
MU: Carly Simon. P-design: Patrizia von Branden
stein. Medv: Harrison Ford, Sigourney Weaver, Me- 
lanie Griffith, Alec Baldwin, Joan Cusack.

IsAænd kan ikke voldtages hed en film af 
Jorn Donner i slutningen af 70erne. 
Måske ikke -  men med Mike Nichols’ 
Working Giri være i hvert fald bevist, at

kvinder godt kan kastreres her sidst i 
80’erne:

Den elegante ulastelige, effektive, kø
lige, slanke -  alt i alt grumme -  forret
ningskvinde Kathrine (Sigourney Wea
ver) brækker benet på en skiferie. Hult 
runger hendes råb i dalen, da hun styr
ter ud af billedfeltet, og så længe holdes 
indstillingen, at vi som tilskuere får til
strækkelig tid til at godte os over, at hov
mod da gudskelov står for fald. Da 
Kathrine langt om længe vender tilbage 
til fiktionen, er det iført gips og krykker. 
Dem vralter hun rundt på, indtil hun i 
slutningen af filmen eftertrykkeligt 
sparkes ud; hun har hugget én af heltin
den Tess’ (Melanie Griffith) gode ideer, 
og da det afsløres, bliver hun bedt om at 
’get your bony ass out of here’.

Tess, der starter som Kathrines lidt 
vulgært klædte sekretær og ender med 
eget kontor som en upcoming star i pen
geverdenen, er klar i hovedet, hun kan 
tænke kreativt, hun er rødhåret og rund

TRENDY

af den usoignerede vagabond-Messias 
fra Beverly Hiils hængende ved sig. 
Hans unge assistent/elskerinde er ved at 
forlade ham, og han prøver at vinde 
hende tilbage. Scorsese er på hjemme
bane i miljøet, omend han undgår dam
pende kloakriste og gule taxaer. Men 
der er ikke den store spænding og chemi- 
stry i sammenspillet -  og modspillet mel
lem Nick Nolte og Rosanna Arquette. 
Den virkelige prøvelse er imidlertid 
Coppolas bidrag, 'Life Without Zoe’, 
skrevet sammen med teenagedatteren 
Sofia, der også har lavet kostumer; mu
sikken er af faderen Carmine som også 
ses i en lille rolle, og søsteren Talia Shire 
har en hovedrolle. En Home Movie, 
med andre ord, som ikke burde forlade 
den hjemlige kreds. Det er en anstrengt 
historie om en ensom pige på et luksus
hotel, og det minder os om, at man ikke 
skal forlange en fiks bagatel fra instruk
tøren til The Godfather Fil og Domme
dag Nu. Men har man tålmodighed med 
to lange forfilm, venter New York Stories 
med en god belønning til sidst.

Peter Schepelem

og blød -  hun har som hun siger til hel
ten Jack (Harrison Ford), mens hun ry
ster lokkerne med en nøjagtig imitation 
af Marilyn Monroe i Ingen er fuldkom
men, ’a head for business and a body for 
sin’. Derfor, fordi hun i modsætning til 
de andre karrierekvinder ikke ligner en 
mand i kvindetøj -  det er Jacks vurde
ring -  er hun heltinden i dette moderne 
eventyr om pigen fra bunden, der får 
prinsen og muligheden for at få en bid 
af finansfyrsternes kongerige. Blot skal 
man nu om dage ikke sove i 100 år for 
at vente på det forløsende kys. Tess er 
slutfirsernes kvindelige heltinde, der 
kan det hele og ikke venter på at få det. 
Ubesværet forener hun sin kvindelige 
krop og en erotisk udstråling med præ
stations- og konkurrencespillet i com
puterlandskaberne over Hudson River 
-  dette eldororado, der synes at have 
overtaget ’redaktionslokalet’ som fore- 
trukken location i amerikansk film.

Der er god logik i, at Kathrine bræk-
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ker benet, fordi hun på skituren netop 
skal bruge den kvindekrop, som hun 
smykker og udstiller som et perfekt ero
tisk billede, uden at den bliver andet 
end et billede. Omvendt er det Tess’ 
'kvindelige’ viden -  hun læser omhygge
ligt avisernes sladderspalte -  der bevir
ker, at hun kan lægge to og to sammen 
og ’make it’. Henvisningen til Marilyn 
Monroe-figuren tjener da først og frem
mest til at tale om, hvad Tess ikke er -  
nemlig den dumme blondine -  og at 
man ikke skal skue hunden på hårene. 
Eller, som en Marilyn Monroes første 
kærester, tro, at den svulmende dulles 
hjernekapacitet er omvendt proportio
nal med hendes brysters størrelse.

Working giri er en velfilmet, velklippet 
og velspillet film. Det er kort sagt en vel
behagelig film, der gør en dyd ud af sin 
egen fortællemæssige forudsigelighed 
og åbentlyst bruger løs af filmhistorien: 
Høj, flot -  ædru -  mand, der skjuler sin 
identitet, putter smuk -  mindre ædru -  
kvinde, der også skjuler sin sande iden
titet, i seng. Vel at mærke efter at have 
taget noget af tøjet af hende. Den scene 
(gen)så jeg allerede i juleferien, hvor 
Audrey Hepburn spillede en prinsesse

på fridag, der blev lagt i superhelten 
Gregory Pecks seng. Kvindefællesskabet 
på kontoret blev pudset op i 9 til 5, og 
for nylig så jeg i Peter Yates’ Mistænkt 
endnu et forsøg på at komme uindbudt 
til bryllup i overklassen. Jo, Nichols kan 
sin Hollywoodhistorie, og han ved ef
terhånden hvordan man skal dreje en 
film, der ikke gør en kat fortræd.

Engang kradsede og bed Nichols’ 
film. Det gør de ikke mere. Dermed væ
re dog ikke sagt, at de nu er ligegyldige 
eller uinteressante. Men med film som 
Silkwood, Til ægteskabet Jer skiller og 
Working Giri viser Nichols først og frem
mest en følsom sans for, hvad der rør sig 
i tiden.

Working Giri er, synes jeg, en vældigt 
trendy film. På godt og ondt. Ved at sæt
te de to -  præcist castede -  kvindetyper 
op overfor hinanden berører filmen 
nogle problemfelter i forhold til en mo
derne kvindelighed, som kan formodes 
at have bred resonans. Nemlig proble
mer med på den ene side at være i stand 
til at gøre karriere og vinde magt og ind
flydelse i arbejdsmæssige sammenhæn
ge og så at holde fast i krop og begær -  
for nu at bruge nogle lidt andre ord end

FORFØRENDE BILLEDLYRIK
Transformationer. Danmark 1989. I: Peter Eng- 
berg. F: Morten Bruus. Kl: Agi Dudas. Dokumentar
film. 18 min. SFC.

Peter Engberg, der i længere tid har eks
perimenteret kunstnerisk som fotograf, 
har med Transformationer formået at 
skabe en kortfilm lidt ud over det sæd
vanlige. Filmen er et eksempel på, at en 
belærende dansk dokumentarfilm også 
samtidigt kan fremstå som et billedly- 
risk værk.

Filmen indledes med nogle fantasti
ske makrooptagelser af organiske kry
staller, der skifter farve og form i kon
stant forvandling. Krystallerne er opta
get af fotografen John Fowlies, og opta
gelserne er verdens første af den slags. 
Efter disse unikke optagelser bliver vi 
præsenteret for Morten Bruus’ optagel
ser af den vældige natur i Californien, 
Sicilien, Sinaiørkenen og Island. Struk
tureringen af alle disse naturoptagelser 
følger princippet om de 4 elementer ild, 
luft, jord og vand, og afspejler de små 
dele og den store helhed i naturen og 
påminder os om, hvad vi rent faktisk 
kun er et lille produkt af. Naturoplevel
ser, der har virket som psykiske billeder 
på instruktøren, er først gennem film
mediets magi fæstnet på celluloiden, 
hvorefter det brændes ind på tilskue
rens nethinder, og vi delagtiggøres i den 
forundring og fascination et menneske

kan føle, når det står over for en natur, 
der er så vældig, så magtfuld og så evig, 
at intet forgår, men at alt eksisterer i en 
konstant transformation. Som vandet, 
der snart er damp, snart iskrystaller, 
snart et stormende vandfald.

At formidle sådanne følelser og stem
ninger i billeder er ingen let opgave, 
især ikke når man samtidig skal opfylde 
konventionerne for, hvordan en doku
mentarfilm, der skal bruges til undervis
ningsbrug, skal se ud. At skabe billeder, 
der undgår klicheerne og det postkort
finish, som de fleste film, vi rask væk be
nævner ’vidunderskønne’ består af, 
kræver intet mindre end en billedkunst
ner. Det lykkes for Peter Engberg og 
hans 2 fotografer et langt stykke hen ad 
vejen, især den lange passage om solen, 
der med reflekser skriver sit lysdigt i 
vandløbet. Her hæver billederne sig op 
til ren non-figurativ kunst, forførende 
billeder skabt af elementer fra naturen 
selv, fra en 'virkelighed, der langt over
går fantasien’, som instruktøren selv for
mulerer det. Eller i afsnittet om vandet, 
hvor sammenstillingen mellem den en
kelte vanddråbe og det vældige hav får 
en til at fatte hvad pars pro toto egentlig 
går ud på.

Langt hen ad vejen ja, men desværre 
distraheres man en gang imellem af en 
pædagogisk belærende speakerstemme

Tess’. Og her er det underholdende at 
følge Tess, der vokser med modgangen 
og i sidste ende ikke har besvær med no
get som helst. Men selv om kastratio
nen af Kathrine foretages vellystige 
overlegent og ubesværet ikke bare i fikti
onen men tydeligvis også af fiktionen -  
så kunne der være kommet en langt dri
stigere og mere spændingsfyldt film ud 
af faktisk at have fastholdt Kathrine 
som en person, det var værd at kigge på. 
For Kathrine-figuren repræsenterer jo et 
bud på mulige omkostninger på krop og 
sjæl ved at gøre karriere.

Men det egentlige trendy ligger i, at 
Working Giri inkarnerer en moderne 
forretningsverdens ideologi: De såkaldt 
kvindelige værdier er i høj kurs i nuti
dens ledelses- og forretningsprincipper, 
i dag skal mænd også kunne det hele. 
Og Tess kan det, i foreningen af kvinde
lig intuition og kreativitet med 'mand
lig’ dristighed og forretningsmæssigt 
overblik.

Working Giri flyder med strømmen. 
Den er behageligt underholdende, men 
bl.a. fordi den lede Kathrine ikke tages 
alvorligt af filmen, er den det på en sært 
doven måde. Anne Jerslev

eller af den undertiden lidt for pompøse 
musik. Det er som om begge dele med 
magt vil påtvinge os en følelse, billeder
ne kunne have formidlet mere sanseligt 
og direkte, hvis de havde fået lov at stå 
alene eller med en mere diskret lydside. 
Balancegangen mellem den videnskabe
lige tilgang, speakerstemmen formidler, 
og den sanselige, billederne og musik
ken formidler, er kritisk, men eftersom 
filmen af økonomiske og pædagogiske 
grunde skal have en forklarende spea
kerstemme, kan jeg ikke forestille mig 
det gjort meget bedre. At begynde at 
hive den kunstneriske billedformidling 
ind i de dokumentarfilm, der hører ind 
under SFC’s regi, og som bliver sendt 
ud til undervisningsbrug, er et ovenud 
positivt eksperiment, der beviser, at det 
trods de mange problemer med at skaffe 
nok penge til sådanne projekter kan 
lykkes at lave billedkunst inden for den 
ellers til tider temmelig billedfattige do
kumentargenre. Kassandra Wellendorf
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SORT OG HVID
Mississippi Burning (...) USA 1988. l:Alan Parker. 
M. Chris Gerolmo. F: Peter Biziou. Kl: Gerry Hamb- 
ling. Mu: Trevor Jones. Medv: Gene Hackman, Wil- 
lem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif.

A lan Parkers forrige film Angel Heart 
var en ubehagelig oplevelse. Man var 
overladt til en upålidelig, snusket detek
tiv, Johnny, der fik til opgave at opspore 
en savnet mand, uden at ane at han der
med kom til at lede efter sig selv. Istedet 
for at blive klogere bryder Johnnys 
sindssyge ud, og den der trækker i tråde
ne, og det er i fiktionen selveste lang- 
neglede Lucifer, godter sig gevaldigt.

Angel Heart er en introvert og pseudo- 
skizofren historie, hvorimod Mississippi 
Burning opererer med intakte og ræso- 
nable personer, Anderson og Ward der 
har realitetssans og klarer paragrafferne. 
Den ene af de to, og det er pudsigt nok 
den mest interessante figur, bruger gan
ske vist tvivlsomme metoder, ja faktisk 
de samme brutale som fjenden, men det 
gør ikke så meget, dels fordi han effek
tivt får fat i de racistiske Ku Klux Klan
folk, dels fordi han inden da har de
monstreret andre evner, som gør figuren 
sympatisk. Den maskulint handlekrafti
ge mand er nemlig også den af de to op
dagere, der har en nuanceret indfølings
evne og han er ferm til at tænke semio
tisk. Vor helt Anderson, (Gene Hack
man), forstår at opfange og tyde små 
tegn. han bruger sine øjne og øjner de
taljers betydning, ligesom han kender 
de koder som fjenden benytter sig af.

Hér kommer en parallel til Angel 
Heart; Hackmans Anderson kommer 
oprindelig fra det lurvede Mississippi, 
men han kan håndtere sin arv og fortid, 
det kunne Johnny ikke. Derfor kan An
derson agere i en ydre verden, derfor 
kan Johnny ikke andet end at smadre 
sin omgivelser og sig selv. Johnny ville 
ikke være ved sine projektioner og blev 
et offer for det uerkendte; Anderson 
har en rem af forbrydernes hud, også

hans fader havde racistiske tilbøjelighe
der, men betjenten har formået at træk
ke sine projektioner tilbage. Anderson 
ved, hvordan en racist er udstyret med 
en blændende vrede over værdiforfal
det i det nye USA, men han har lært at 
distancere sig fra fortiden. Uden at for
trænge den så massivt som Johnny hav
de nødig.

Hvor Angel Heart flirtede med para
psykologi, voodoo og anden mystik, dér 
handler Mississippi Burning om hvordan 
en jeg-styret mand har overskud til både 
at vise og forstå ømme følelser og om
vendt optræde yderst kontant; det sid
ste sanktionerer Parker, som genren 
foreskriver, med bulder og brag. Og 
voldsoptrapningen sker naturligvis først 
efter at den unge chef, Ward med de in
tellektuelle briller, har givet op. Ander- 
sons intuition er bedre end akademike
rens logisk rationelle oprulningsarbej
de, som inkluderer et gigantisk teknisk 
maskineri, der virker som en elefant i en 
glasbutik.

Angel Heart er en fatal historie om 
dobbeltgængermotivet, hvorimod Mis
sissippi Burning handler om det nødven
dige i en fordobling af den jeg-stærke 
mand. Anderson og Ward udgør en 
spændingsfyldt helhed, og netop fordi 
de er så forskellige, kan de nå til bunds 
i sagen om tre borgerretsforkæmpere, 
der er forsvundet i Mississippis sumpe. 
Sjæleligt forsumpede, det er hvad skur
kene er, og meget passende taler Ward 
metaforisk om området som en kloak, 
da hans rationelle tålmodighed slipper 
op. Endnu en gang beskriver Parker 
mentalt fejlsporede mennesker, endnu 
en gang følger vi mennesker, der er i de
res drifters vold. Mennesker, der er blin
de af had og som tror, at besværgende 
afbrænding af kors og det der er meget 
værre, skulle give dem fred.

Ku Klux Klanskurkene er fikseret på 
det mandlige køn. Deres kastrations
angst er udtalt, derfor har de travlt med 
at forulempe negrenes manddom. Det

er den mandlige potens, der fortættet 
udtrykker patriarkatet, og hvad racister
ne reagerer på er samfundsændringer, 
store og små, der anfægter patriarkatets 
magt. Filmen peger således diskret på 
nogle sammenhænge, der er med til at 
undergrave den hvide middelklassekul
tur, historien foregår i. Forandringer 
som racisterne reagerer irrationelt på: de 
skærer nosserne af negrene og tror, at de 
dermed kan rette op på sædernes for
fald, som de dagligt kan iagttage på 
TVskærmen.

Mississippi Buming foregår i 1964 og er 
bygget op omkring en autentisk sag 
(som Parker omskriver betragteligt). 
USA er i opbrud, på den ene side har 
man moderniserings- og demokratise
rings tiltag, M.L. King og borgerrets
kampen, på den anden side den usamti
dige provins, hvor der stadig er folk, der 
kan huske, da de traditionelle værdier 
havde rod i jorden. Men det er svært at 
holde patriarkatets fane højt i tider, 
hvor moderniteten sætter sin spor over
alt. Sumpens lokale hvide opfatter ind
toget af Ward med følge som en invasion 
nordfra, som en symbolsk kulturkamp. 
Men resultatet af den fight er givet på 
forhånd.

Man kan diskutere filmens blinde ac
cept af Andersons grove metode, dens 
fremstilling af de sorte som apatiske of
re, men hvad der gør Mississippi Buming 
til en mindre spændende oplevelse er 
dens enstrengethed: Dens simple kon
trastering mellem de gode og de onde, 
der legemliggøres så man kan forstå det. 
En reel spænding glider ud af fortællin
gen, og hvad der ikke rigtig er noget, bli
ver peppet op med buldrende trommer 
og totalbilleder af massiv ødelæggelses
tvang hos de kristne, der vil forsvare 
den arkaisk anglosaksiske kultur og i 
samme åndedrag udstiller dens rådden
skab. Interessant, men Parker er mere 
udvendig og beregnende end godt er.

Erik Svendsen

DRØMMEVERDEN
Rain Man (...) USA l:Barry Levinson. M:Ronald 
Bass, Barry Murrow. F. John Seale. Kl: Stu Linder. 
Mu: Hans Zimmer. Medv: Dustin Hoffman, Tom Cru- 
ise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock.

Jeg vil ikke påstå, at Rain Man er en stor 
film, men den er i mange henseender in
teressant. Det er den, fordi den trækker
på stjernekulten -  Dustin Hoffman og 
Tom Cruise -, fordi den som roadmovie 
en miniature indkredser et nyt og et 
gammelt USA, og det er den fordi den 
fortæller om forladthedsfølelser og et 
moderne menneske, der har svært ved

at forbinde sig med omverdenen og lige 
så svært ved at finde sine egne rødder, 
ved at kende sig selv. Rain Man er  be
mærkelsesværdig ved ikke at have én 
men mange historier.

Dog vil Rain Man næppe danne skole. 
Dertil er dens dramaturgi for speciel. 
Historien opererer med en spinkel mod
sætning mellem de to brødre Charlie og 
Raymond. Den første vil have penge ud 
af den sidste, der arver faderens formue. 
Men Raymond er autistisk, og nøglen 
til hans indre er smidt væk forlængst. 
Med egne midler forsøger emsige Char
lie at lukke broderen op, i første omgang

drevet af begær efter de penge, der kan 
rette hans vaklende bilfirma op, i anden 
omgang fordi han uselvisk holder af sin 
broder, der fremstår som hans fortrængt 
skyggeside. Trods en umiddelbar forskel 
mellem de to er der altså mange fælles
træk. Charlie kan tale og gør det gerne, 
når han febrilsk telefonerer for at høre 
hvordan det går med firmaet, men han 
er for så vidt lige så indelukket som Ray
mond.

Giver historien afkald på en ydre de
terminerende dramatik skal den desto 
mere virke gennem tilskuerens indlevel
se i det sjælelige spil mellem brødrene.
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Istedet for en stigende spændingskurve 
bliver filmen en række episoder, der 
gentager historien om hvordan to voks
ne, der mentalt er som børn, skal opdra
ge hinanden til at klare tilværelsen. 
Overraskelsesmomentet ligger i hvor 
meget Raymond kan give Charlie, og 
meget drevent afsløres det f.eks. hvor
dan lillebroderens legen fader for Ray
mond. viser sig at være en reprise af 
barndommens rollespil, blot med den 
forskel at det dengang var Charlie der 
skulle beskyttes, fordi han var den 
mindste.

Den udvikling, den autistiske Ray
mond gennemgår, er selvsagt mini
mal, omend bemærkelsesværdig, mens 
Charlie gennemløber en større erken
delsesproces. Han får fat i sit bedre jeg, 
og han kvitter den ydre staffage. Han 
ringer kæresten op, og følelsesfuldt er
klærer ham sine fejl og længsler efter 
den godhjertede kvinde, der taler med 
sydeuropæisk accent. Ikke tilfældigt, for 
det USA, Rain Man foregår i, er et land 
hvor alle er sjælelige emigranter. Alle er 
forladt og alle er på farten for at finde 
deres rødder. Den moderne tilværelses 
dynamik er historiens baggrund, og på 
den vis er det format over den lille for
tælling.

Raymond og Charlie omgiver sig med 
modernitetens ærketypiske symboler: 
bilen, telefonen, TVet og radioen. Me-

KRAFTLØS CAMILLE
Camille Claudel (Camille Claudel). Frankrig 1988.1: 
Bruno Nuytten. M: Bruno Nuytten & Marylin Goldin 
baseret på Reine-Marie Paris’ bog. F: Pierre Lhom- 
me. Kl: Joélle Hache, Jeanne Kef. Medv.: Isabelle 
Adjani, Gérard Depardieu, Laurent Grevill, Alain 
Cuny.

Spillefilm om kunstnere er ofte en speg
et affære. Hvordan skal man gribe sagen 
an? Skal man give filmen en form, som 
-  de evt. forskellige medier taget i be
tragtning -  tilnærmelsesvis afspejler 
den givne kunstners stil, eller skal man 
af hensyn til forståelighed og publi
kumsappel præsentere filmen i den klas
siske narrative mainstream-æstetik, 
uden skelen til den portrætteredes eget 
æstetiske formsprog? Naturligvis er der 
i princippet intet i vejen for, at man la
ver en film over Picassos liv og levned i 
en form, der minder om soap-opera -  
det egentlige problem opstår først, hvis 
man med sin film ønsker at prise en 
kunstner for hans eller hendes dristige 
brud med gældende konventioner og 
gør det i det allermest konventionelle 
filmiske formsprog.

Bl.a. på baggrund af denne problem
stilling er det nærliggende at sammen
ligne Bruno Nuyttens Camille Claudel

diet er budskabet for Raymond, der li
rer alt, hvad han opfanger af. Den bil- 
ledbårne verden er den autistiskes 
skjold mod verden, men den er også 
hans forbindelse med den. Han husker 
alt, men fatter ikke alverden. På overfla
den er det bedre med Charlie, men også 
han er styret af billeder af drømme. Der
for skal de to på deres rejse gennem 
USA til Las Vegas, og da det er film, det 
her, skal Charlie få sit ønske opfyldt. I 
kraft af Raymonds fænomenale tal- og 
billedhukommelse blokker de en kasse 
på et spillekasino, og som eventyrets 
prinser danser de rundt i et illumineret 
univers.

Las Vegas er kitsch, og det er filmet så
dan. Kvintessensen af USA er et spil, 
der aldrig ophører, et kulissesamfund, 
hvor der ikke findes løgne, som Baudril- 
lard siger; d e r  findes kun simulationen’.

Meget er simulation i Rain Man. Me
get virker som kitsch, ikke blot Las Ve
gas afsnittet. Men det gør den ikke til en 
postmoderne fortælling, hvordan sådan 
en nu ser ud. Filmæstetisk er der ikke 
meget nyt at hente. Som kompensation 
for den fraværende ydre dramatik for
søger Levinson at tilføje energi ved at 
øge klippetempoet og ved at kontrastere 
billeder af figurerne. Omvendt bliver 
der dvælet ved totalbilleder af de land
skaber som brødrene bevæger sig igen
nem. På den ene side har vi et lille psy-

med en anden film om en kvindelig 
kunstner, nemlig Paul Ledues portræt af 
den mexicanske maler Frida Kahlo (Fri
da, 1984). Hvor Leduc i filmisk form har 
søgt at genskabe Frida Kahlos nærmest 
surrealistiske og stærkt sensuelle maleri
er, så resultatet er blevet en farvefrodig 
mosaik af fortid og nutid, drøm og vir
kelighed, der har Nuytten valgt den an
den fremgangsmåde. Hans Camille 
Claudel fremstår som en i det store og 
hele klassisk filmfortælling, uagtet at 
den portrætterede kunstner netop 
(bl.a.) hyldes for sit brud med den klassi
ske æstetik på sit felt.

Filmen udspiller sig i tiden for det mo
derne gennembrud. Victor Hugo og 
Balzac er på vej ud, mens nye navne som 
Paul Claudel og Claude Debussy 
(blandt mange andre, der ikke nævnes 
eksplicit i filmen) så småt er ved at gøre 
sig gældende. Billedhuggeren Auguste 
Rodin -  Camilles store idol, læremester 
og senere elsker -  tilhører den gamle 
skole og udfører bestillingsværker for 
forskellige opdragsgivere. Camilles store
ønske er i starten at lave en skulptur så 
perfekt, at Rodin vil signere den (den 
kvindelige kunstners dilemma) -  senere 
fjerner hun sig fra hans mimetiske stil,

kologisk drama, på den anden side kon
ventioner fra road-movien.

Det signifikante ved Rain Man er dens 
påfaldende konfliktløse dramaturgi. Det 
ligner en provokation mod den fortæl
lestrutur, som amerikansk film excelle
rer i, men kan også anskues som en ud
talt kompromissøgen. Istedet for den 
store fortælling om den moderne rodlø
se får vi mange små fortællinger, der 
spejler hinanden og trøster, fordi de ik
ke insisterer på nogen dybde. Til ære for 
et stort publikum får vi lidt af hvert på 
følelsernes skala; lidt ung kærlighed 
mellem Charlie og veninden, lidt man- 
devenskaber, og lidt dyster familiepsy- 
kologi, idet vi forstår, at drengene er 
vokset op uden en indfølende og kær
ligt hengiven moder.

Rain Man tjener mange interesser. Så
dan er det, når man laver film i stort for
mat, og det sammensatte gør ikke fil
men til postmoderne. Den beretter om 
modernitetens livsstil, antyder dens 
mennskelige omkostninger og glæder i 
simulationens mange mediebårne for
nøjelser, men den er på intet tidspunkt 
radikal. Slet ikke i sit formsprog, og hel
ler ikke selv om den lader de små fortæl
linger brede sig. Det er netop blot som 
stiliseret stemning, at Rain Man tange
rer det postmoderne, og den har slet ik
ke stil nok til at være ren stil, ren simula
tion. Erik Svendsen

forsøger uden held at afsætte sine vær
ker (som nu er mere i tråd med broderen 
Pauls og Debussys kunst) på det fri 
kunstmarked og ender på en anstalt, 
glemt af verden.

Selv om Bruno Nuytten ikke selv har 
stået for lyssætningen i denne film, for
nægter fotograf-baggrunden sig ikke: 
billederne er omhyggeligt komponeret i 
rød-brune naturfarver, der snarere leder 
tanken hen på det romantiske maleri 
end på modernistisk skulptur. Stilkon
trasten mellem det fremstillede og den 
valgte fremstillingsform kunne man na
turligvis -  hvis man ville være meget 
venlig -  se som en villet finesse fra en 
kunstner i den postmoderne æra, men 
pointen i så henseende er vanskelig at få 
øje på. Man får snarere mistanke om, at 
hensigten mere kontant har været at 
lokke et bredt publikum i biffen.

Filmens æstetik er imidlertid så gen
nemført pæn og nydelig, at den går hen 
og bliver kedelig, specielt når pænhe
den varer i 3 stive klokketimer. Så hvis 
filmen lider samme kranke skæbne på 
det fri marked som Camilles skulpturer 
(og Paul Ledues Frida), vil årsagen for
mentlig være den diametralt modsatte.

Eva Jørholt
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TJAPAJEF SOM ANTIHELT
Kontrol på vejene (Proverka na dorogach) USSR 
1971, uds. 1985.1: Alexei Gherman, M: Eduard Volo- 
darsky (efter Jurij German), F: L. Kolganov, Mu: 
Isaak Shwartz, Medv: Roland Bykov, Anatoly Solo- 
nitsyn, Vladimir Samansky, Oleg Borisov.

Glasnost har fremdraget et hovedværk 
i nyere russisk film, Alexei Ghermans 
Kontrol på vejene, der har ligget på is fra 
1971 til 1985.

Titlen går lidt firkantet på afprøvnin
gen af en overløbers mulige solidaritet 
med de sovjetiske partisaner under 2. 
verdenskrig, hvor han bevidst lades i 
stikken af dem ved anslaget mod både 
tyske motorcykelordonanser og en ef
terfølgende officersbil. Det er netop 
solidaritets-spørgsmålet og især -kon
ventionerne der problematiseres.

Solidariteten var den centrale forud
sætning for Stalindekreternes socialisti
ske realisme, hvor den overhovedet ikke 
kunne drages i tvivl, selv om man hele 
tiden skulle argumentere kraftigt for 
den! Det er Kontrol på vejen es varme li
nie til den socialistiske realisme, der gør 
filmen så uhørt kontroversiel. Den gri
ber simpelthen fat i selv hovedværket -  
modelfilmen for den socialistiske realis
me og dens absolut mest retlinede værk, 
Sergei og Georgi Vasiliefs T japajef fra 
1934.

Tjapajef var en faktisk eksisterende

LIVET BESTÅR, FILMEN...
Splendor (Splendor) Italien 1989.1 &t M: Ettore Scola.
F: Luciano Tovoli. Kl: Franco Malvestito. Mu: Armando 
Trovaioli. Medv: Marcello Mastroianni, Massimo Troisi, 
Marina Vlady.

Der er gang i de vemodigt sentimentale 
metafilm, siden filmen -  her i 80erne -  
har mistet sin status som massemedium. 
De udgør en blandet landhandel, hvor 
de seneste italienske bud, Taviani-brød- 
renes Godmorgen, Babylon (1986) og Fel- 
linis Intervista (87) ikke ligefrem hører til 
de mindeværdige. Splendor er mindre 
prætentiøs men også mere personlig og 
meget morsom. Scola tager biografeje
rens synsvinkel og ser filmens oprinde
lighed og ægthed i dens gamle folkelig
hed, mens den moderne film er det rene 
selvmord. Dilemmaet er selvfølgelig, at 
Splendor selv er en metafilm, der kræver 
et solidt filmhistorisk kendskab hos til
skueren.

Jeg frygtede at skulle ind og se biavle
ren som provinsbiografejer. Næh, i 
Splendor er Mastroianni den ukuelige, 
resignerede, praktiske latinske menig
mand med sans for forretning, levende 
kultur og med glimt i øjet. Han har et 
nedskruet familieliv, som ejendomme
ligt nok -  jfr. Familien -  ikke interesserer

divisionskommandør under Borgerkri
gen, og hans ledsagende partikommis
sær Furmanov udgav en roman om Tja- 
pajefs indsats, hvor Furmanov fungere
de som en fornuftigt irettesættende fa
derfigur overfor den naive, politisk 
uskolede, men snusfornuftige bonde. 
De to instruktører anskueliggjorde i vel
overvejede, lineære episoder Tjapajefs 
udvikling fra følelsesladet sjusket hidsig
prop til velovervejet, partiskolet strateg. 
Filmen blev en enorm publikumssuc
ces, og jeg fornemmer ingen malice i bå
de Eisensteins og Pudovkins hyldest til 
netop denne film.

Centralt i Kontrol på vejen e er netop 
forholdet mellem gruppekommandan
ten Lokotkov (Roland Bykov) og den 
politiske officer Petusjkov (Anatoly So- 
lonitsyn -  der var fast medspiller i Tar- 
kovskijs film). Typologisk er modstillin
gen den glatte, handlingsivrige, perfek
tionistiske partifunktionær imod den 
besindigt sjuskede, folkelige komman
dant, hvor overløberen -  en forhenvæ
rende sergent i Den Røde Hær -  kun er 
at opfatte som en ganske vist meget væ
sentlig brik i det spil. Det er besindighe
den, der tilfældigvis sejrer i behandlin
gen af overløberen, og det kommer på 
lang sigt partisanerne til gode, da han 
bliver centralfigur i sabotagen på et 
jernbaneknudepunkt, hvor han tidlige
re har tjent tyskerne.

Scola synderligt, og for lidt tid til sin yp
pige franske, forhenværende korpige 
Chantal Duvivier (Marina Vlady), som 
han impulsivt indlogerede som elskerin
de på pensionatet og piccoline i biogra
fen, da neorealismen efter først at være 
afvist som trist og ufolkelig fik sit retro
spektive indtog i Cinema Splendor sam
men med Miraklet i Milano (50), 'hvor 
alt ender godt, som i alle eventyr’, som 
han betroede Chantal.

Det er det eventyrlige, han elsker, og 
som motiverede ham definitivt til at 
blive biografejer -  og det er rimelig 
snak. Da han kommer tilbage til Arpino 
efter at have kæmpet hos Titos partisa
ner, er det ikke ligefrem modstandsbe
vægelsens Caccia tragica (De Santis) el
ler Verganos 11 sole sorge ancora (begge 
46), der bringer nyt livsmod, men deri
mod den amerikanske efterkrigsopti- 
misme repræsenteret ved Frank Capras 
Det er herligt at lev e  (46-47). Mon ikke 
James Stewarts budskab om en glædelig 
jul til alle og enhver, mens han iler gen
nem sneen i det julepyntede Bedford 
Fails, forbliver et enestående ikon på ef- 
terkrigshåbet?

Netop denne utopiske eventyrsituati
on indfinder sig demonstrativt som 
apoteose, efter Mastroiannis biografejer

Det er således ikke partiet, der har 
ubetinget ret. Tjapajefs anskueligheds
mønster er umiskendeligt vendt om til 
fordel for den bondske besindighed i re
verens for stalinismens ofre og filmens 
kontroverser ophører ikke dermed. I fil
mens epilog efter overløberens heltemo
dige død, er partisanerne på vej mod 
Berlin i 1945. Partifunktionæren er vok
set ovenud af hierakiet, mens Lokotkov 
stadig fungerer som almindelig besindig 
befalingsmand og sammen med kamme
raterne forsøger at skubbe en blokeret 
lastvogn igang på vejen mod Berlin -  
idet en kvindelig soldat symbolsk vin
ker fri bane. Lokotkov kan end ikke hu
ske de tildragelser, der oprindelig førte 
ham og Petusjkov sammen, fordi han 
krigen igennem har fungeret uafladeligt 
med samme rutinerede ukuelige besin
dighed. Tjapajef-figuren er blevet deci
deret antihelt!

Ikke siden Tarkovskijs Ivans barndom  
(1962) er der skabt en så visuelt natur
sanset film om krigens vilkår. Hver si
tuation er sammenstykket af præcist 
gengivne visuelle elementer i samspil 
med flot anskueliggjorte menneskelige 
detaljer, som jeg savnede i de ellers me
get lovpriste Opstigningen (Larisa She- 
pitko, 1977) og Gå og se (Elem Klimov, 
1985).

Carl Nørrested.

Jordan (som kun har navnefællesskab 
med Nordisk Films sagførerboss) har 
siddet vemodigt apatisk under den på
begyndte nedrivning af Cinema Splen
dor og har været afbrudt af filmens øvri
ge sort-hvide og farvede system af kine- 
sisk-æske-flashbacks. Full Metal Jacket 
er på plakaten, en symbolsk Notte 
Italiana-plakat bag ham i foyeren og den 
mere fortrængte ungdomsmotivation 
fra faderen, repræsenteret ved en rekla
me for Scipio VAfricano (37). Folket ero
brer impulsivt biografen, tilegner sig de 
afmonterede stole og afventer biografe
jerens afskedsord. Det bliver kun til et 
’bono Natale’ -  glædelig jul, som Ste- 
wart sagde, for italienerne kender kun 
eftersynkronisering -  og stille caprask 
sne falder fra sommerhimlen gennem 
det forskydelige tag med den malede 
kæmpeengel. Eventyret skal håndhæ
ves, selv om virkeligheden ikke ser så
dan ud.

Filmen har mistet den brede appel, 
som Jordan ser manifesteret i en ubrudt 
folkelig fascination fra stumfilmen indtil 
60erne, hvor Scolas udeladelse af den 
franske nybølge tydeligvis skal vise om
slaget, her gik det galt.

Jordan blev selv motiveret i faderens 
mobile biograf -  Il cinematografico viag-
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En pige med ild i (Une flamme dans mon co- 
eur). Schweiz -  Frankrig 1987, Alain Tanner.
En low budget variant af Betty Blue, men så san
delig langt mere radikal både som film og fortæl
ling; en insisterende udforskning af en kvinde 
mellem to mænd, af en altfortærende modsæt
ningsfuld kærlighedslængsel. Både hudløst irrite
rende og sært hypnotiserende -  en kompromisløs 
film om kompromisløs kærlighed. DN

Madame Souzatzka (...) England 1988, John 
Schlesinger.
Schlesinger bekender sig med reaktionens kraft 
til James Ivory-traditionen med Prawer Jhabvala 
som producent, mest af alt for at sætte den hæs
blæsende Stephen Frears skakmat på det patent
billede, han har lanceret af Thatchers England. 
Der svinges lidt uegalt mellem folkekomedie, me
lodrama og et lille stænk socialrealisme med Shir
ley M acLaine som et lidt problematisk facetteret 
centrum. Biroller til Dame Peggy Ashcroft og 
Twiggy er mere interessante. C N

Høj pistolføring (The Naked Gun) U SA  1988, 
David Zucker.
Zucker er som sædvanlig studentikost svingende 
i sine energiske gags, hvor Leslie Nielsen er et kup 
som aldrende, uanfægtet superagent med lidt for 
mange platituder. CN

Eksperten (Bellman &. True) England 1988, Ri
chard Loncraine.
Flot fotograferet krimi, hvis prætentiøse realisme 
giver falsk indtryk af seriøsitet i historien om 
computereksperten, som tvinges med i et blodigt 
bankrøveri. Som  en luder vrængen Jeg har ikke 
et hjerte af guld -  men klicheen er lige tyk om 
hun har det eller ej, og det gælder også resten af 
den tungt slæbende nederlagsfilm. K S

Anklaget (The Accused) USA-Canada 1988, 
Jonathan Kaplan.
Jodie Foster fik en velfortjent Oscar for sin præ
station i dette veldrejede retssalsdrama, der no
genlunde usentimentalt skildrer en voldtægtssag. 
Selve voldshandlingen vises til slut, usædvanligt 
direkte og utilsløret, men er det ikke et fejlgreb at 
forsøge at overbevise tilskuerne ved at vise vol
dens væsen -  burde vi ikke kunne forstå menin
gen, når vi ser og hører dens ofre? MP

Tequila Sunrise (U SA  1988, Robert Towne). 
Towne har lavet en masse manuskripter, bl.a. Chi- 
natoum , hvor Polanski ændrede pointen. N u vil 
han selv, med en historie om to gamle venner, 
narkosmugler (Mel Gibson) og narkopoliti (Kurt 
Russell), og kvinden (Michelle Pfeiffer), der må 
vælge imellem dem. Der er chinatownske tåger, 
som imidlertid ikke spredes, ligegyldig småsnak 
dræber spændingen - Polanski savnes. K S

Friends (Beaches) U SA  1988, Garry Marshall. 
To hjerteveninder fra hver sin verden, rig og 
fin/fattig og stræbsom, holder sammen fra barns
ben som medsammensvorne, ærkefjender og hin
andens holdepunkt i tilværelsen. Filmen kommer 
omkring de seneste 30 års kulturudvikling i sin 
solidariske udlevering af de livsløgne, de to byg
ger op, afslører og bygger videre på. Den er ond 
og varm men især morsom. Bette Midler og pi
gen, der dækker hende som barn er uimodståeli
ge som trippende vulkanudbrud i og udenfor 
showverdenen. En pladdersentimental slutning 
torpederer kvaliteterne. K S

Kvinder på randen af et nervøst sammen
brud (Mujeres al borde de un ataque de nervios). 
Spanien 1988. Pedro Almodovar.
Hysteriske, men også stærke og udfarende kvin
der, der er grundigt trætte a f deres træske, afstum
pede og sløve mænd, med hvem de deltager i par
forholdets afdansningsbal i nutidens Madrid. En 
køns- og kærlighedskomedie der lever gennem sit 
afslappede hysteri og gør det indbydende og uhøj
tideligt, bevidst plakatkulørt og forfriskende plat 
og vitalt. En Fassbinder uden angst -  det er blevet 
sagt om Almodovar, hvis 7. film har gjort ham til 
en feteret kultfigur. D N

Kalendermordene (The January Man) U SA  
1988, Pat O ’Connor.
En virkelig habil klichéfilm, der hæver sig med 
veloplagte skuespillere og stram instruktion, som 
veksler mellem ironi og barskhed. En beatnik’et 
privatdetektiv (Kevin Kline -  90’erne Errol 
Flynn) løser en puslespilsmordgåde for næsen af 
fantasiløse bureaukrater (Harvey Keitel, Rod Stei- 
ger), mens han pendler mellem Susan Sarandon 
og Mary Elizabeth Mastrantonio. 80’ernes vigtig
ste budskaber -  du skal ikke stole på nogensom
helst, indfries 80% af tiden, og -  kun din person
lige computer kan holde trit med omverdenens 
psykopati, 100%. CN

Judith Hearne’s hemmelige lidenskab (The 
Secret Passion of Judith Hearne) England 1988, 
Jack Clayton.
I Th e Prime o f Miss Je an  Brodie (Ronald Neame 
1969) skabte Maggie Smith sin filmkarrieres mest 
fascinerende personstudie, og gammeljomfruen 
har forfulgt hende siden. Det er som med Shakes- 
peare, stykket er velkendt, nuancerne er nye. Cla- 
yton har sans for nuancerne og får nyt liv i den 
ellers udpumpede Bob Hoskins som hendes sid
ste chance, der dog også er et fallitbo i her-lades- 
alt-håb-ude pensionatet med den onde værtinde 
og hendes misfoster af en søn i et tæ t gråt-i-gråt 
50er-Dublin, hvor det smertefulde opgør med 
først Manden og så Troen som redningsplanke 
renser sjælen og giver ny styrke mod alle odds.K S

Fræk, frækkere, frækkest (Dirty Rotten 
Scoundrels) U S A  1989, Frank Oz.
Oz har helt forladt gummidyrene og klarer sig 
faktisk godt med det veloplagte slyngelpar M i
chael Caine og Steve Martin, som konkurrerer 
med hhv. engelske og amerikanske metoder om 
at ribbe rige amerikanske kvinder i Beamont sur 
Rive. Komedietempoet er dog for langsomt, poin
terende. C N

Min venindes ven (L’ami de mon amie) Fran
krig 1987, Eric Rohmer.
For første gang er Rohmer nærmest vrængende 
overfor de unge, han skildrer fra den postmoder
ne sterile parisiske betonomegn. De er allesam- 
men så tomme, fantasiløse og ligegyldige i deres 
desperation, at deres problemer selv i Rohmers 
udlægning mere fornemmes som præcis antropo
logi end fængslende kunst. C N

Rap i replikken (Punchline) U S A  1988, David 
Seltzer.
Svæver mellem solid moralsk socialrealisme og 
godmodig komedie uden at beslutte sig. To yder
poler slår igennem på det lokale komiker- 
talentforum (med Mark Rydell som konferenci
er), det desperate naturtalent (Tom Hanks) og 
den stressede husmor (Sally Field), der -  lidet 
sandsynligt -  opnår støtte hos sin egen kernefa
milie samt godt stof til sine brandere, mens natur
talentet desperat flirter med sin ensomhed. De to 
kandidater nærmer sig hinanden, miscastede 
men oprigtige. En sørgmodig pastiche på Singin’ 
in the R ain  med Hanks underlagt vemodig violin 
er filmens bud på et 80’er-billede. C N

giante -  af Aidas triumfmarch til Metro- 
polis’ tandhjul og skyskrabere på flag
rende friluftslærred. End ikke fascismen 
mistede grebet, hvor Scola vrænger af 
den patetiske oppustede kunstnerrolle i 
D’Annunzios ånd (Carmine Gallone 
med Scipio l ’Africano). Publikumsappel
len intensiveres med den folkelige del af 
neorealismen (de Sica) for at kulminere 
med skuespillerduoen Vittorio Gass- 
man og Alberto Sordi. Her har Scola 
sin del af æren, idet han var medforfat
ter på flere af disse komedier -  dog ikke 
hovedværket, tragikomedien Den store 
krig (59).

Det nationale aspekt er en selvfølge
lighed, når perspektivet er biografens, 
og det er biografen, der for Scola er sel
ve livsnerven for viljen som levende 
kulturfaktor. Mens ugejournalerne mel
der om internationale triumfer i Can

nes for Antonionis De elskendes even tyr 
og Fellinis Det søde liv (begge 59), er me
diet så småt ved at miste sin folkelige op
rindelighed og dermed sin uskyld. Det 
sker også konkret i Cinema Splendor, 
da en forsagt napolitansk arbejder, Lui- 
gi, forelsker sig i Chantal. Rollen spilles 
af den herhjemme ukendte Massimo 
Troisi, der i Italien betragtes som en vær
dig arvtager til selveste Tb to. Luigi be
gejstres ved at se den gamle filmoperatør 
klistre filmstrimler sammen -  mekanisk 
magi. Den nu svorne filmfreak bliver ny 
operatør i Splendor, mens filmmediet 
bliver selvbevidst og åbenbart begår 
hybris overfor folket, og den politiske 
film og metafilmen holder sit indtog,
netop markeret ved to franske film, Z 
(69) og D e n  a m e r ik a n s k e  n a t  (73). Intel
lektualismen og fanatismen ødelægger 
balancen, da Luigi overtager den kunst

neriske linie og arrangerer en grotesk 
russisk filmuge og en patetisk publi
kumsøde forevisning af Bergmans Ved 
vejs ende.

Cinema Splendor har rødder i gam
mel latinsk tradition. Den er endog pla
ceret i Arpino (Marius’ og Ciceros føde
by) som en tredie vej, hvor to byveje 
krydser og indsnævrer trappens fond, så 
den åbner sig op mod biografens portal. 
Trivia (tre veje) var i det gamle Latium 
stedet, hvor flest mulige mennesker 
mødtes -  folkelig i ordets oprindelige 
betydning, hvoraf senere det negativt 
ladede adjektiv ’trivial’ er afledt.

Scola har med Splendor forsøgt at lave 
en renfærdig folkelig film. Han vil ikke 
skabe et demonstrativt mesterværk, 
men en god lille eftertænksom hånd
værksfilm -  og det er den.

Carl Nørrested

T
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Fortællekunst
Braad Thomsens nye bog er en samling 
engagerede portrætter af nogle af tidens 
største og mest særprægede filminstruk
tører, der vel ikke har så meget andet til
fælles end netop den uforsonlighed, 
som titlen peger på. Alligevel er der 
kommet en meget helstøbt bog ud af 
det, især fordi Braad Thomsens læsnin
ger af de seks forholdsvis uanstrengt på
viser kunstnernes gæld til både Ødipus- 
myte og Jesus-myte.

Braad Thomsens indfaldsvinkel og 
måde er ikke den akademiske, men hans 
bog minder om, hvilke frugtbare resulta
ter der også kan opnås med en mere 
journalistisk og kunstnerisk intuitiv til
gang. Man kunne selvfølgelig godt bruge 
en eller anden form for metodisk reflek- 
tion, men når alle instruktørerne i frem
stillingen synes at fremstå i et mytisk 
vakuum er det jo i en vis forstand ikke 
helt misvisende, og selv om det ikke bli
ver nærmere afklaret, om det er Braad 
Thomsens Freud-fiksering der projiceres 
på hans yndlingsinstruktører, eller om 
det er kunstnernes egen orientering der 
bestemmer sådanne referencer, ville det 
være forkert at sige, at man egentlig sav
ner sådanne reflektoriske afsnit, når man 
i stedet får det personligt medlevende 
engagement og en så fremragende skrive
kunst og dynamisk fortællekunst, som 
Braad Thomsen byder på.

De portrætterede kunstnere er jo stort 
set alle giganter, der står som en art fik
seringspunkter i modernistisk film. 
Braad Thomsen giver både en generel 
introduktion til ikke helt let tilgængeli
ge kunstnere som Bunuel, Pasolini, 
Bresson, Tarkovskij og Godard, og får 
samtidig præsenteret mere personlige 
tolkninger inklusive diverse idiosynkra
sier, hvor man noterer sig at han synes 
at have mere sans for Bressons askese 
end for Bunuels humor.

Afsnittet om Godard (som i en korte
re version vil være Kosmoramas læsere 
bekendt) påkalder sig særlig interesse, 
for det var jo den uforsonlige unge 
Braad Thomsen, der for tyve år siden 
gik på barrikaderne for Godard og i sin 
første bog hyldede ham som tidens vig
tigste filmskaber. Braad Thomsen er ik
ke skånsom ved sit fordums idol, der nu 
fremstår som en patetisk mølædt avant
gardist fra Anno dazumal. Den eneste af 
de seks, der ikke lever op til niveauet og 
heller aldrig har gjort det, er Jean-Marie 
Straub, et af de mere ulidelige indslag i 
moderne film. Hvilket Braad Thomsen

åbenbart også synes. Men forfatteren 
mente ikke, at han for tredie gang kun
ne komme trækkende med Rainer Wer
ner Fassbinder, og så var Straub den 
mest oplagte (og ufarlige?) vikar (for 
Braad Thomsen kan selvfølgelig ikke 
døje Herzog og Wenders, de eneste seri
øse konkurrenter, Fassbinder havde i 
tysk film).

Braad Thomsens filmskriverier har 
ofte været præget af en polemisk utræt
telighed, som kan virke lidt anstrengt, 
men hans filmjounalistik kan, når den 
er bedst, nå højder, som syner ikke bare 
i det forholdsvis beskedne hjemlige 
landskab. I de senere år har det jo først 
og fremmest været Fassbinder, der har 
været hans emne, og hvor trættende og 
indlevede hans analyser af filmene end 
er, var den biografiske og private ind
faldsvinkel i den seneste af bøgerne 
svær at sluge.

Men i sin nye bog har Braad Thom
sen fundet en glimrende balance mel
lem det personligt engagerede og den di
stancerede kritik. Kun i forordet stikker 
polemikeren frem, og selv om man be
stemt må sympatisere med hans ønske 
om at gøre vigtige filmkunstneres vær
ker tilgængeligt, er det alligevel en lidt 
underlig polemisk fremstilling han gi
ver. Det er sandt nok, at film af de seks 
instruktører stort set ikke er tilgængeli
ge hverken i biografdistribution eller i 
videoudlejning. Men forklaringen er jo, 
at såvel biograf som video er aktualitets
baserede distributionskanaler, der i det 
store og hele driver forretning med film 
der er maksimalt 5 til 10 år gamle. Man 
kunne godt ønske, at der blev gjort no
get ved denne misere (og det gør Film
museet og til en vis grad DR, TV2 og så
gar Kanalen jo også), men der er altså 
ikke tale om en særlig ondsindet frem
færd mod Bunuel, Bresson og Pasolini.

Alle andre film, der er lavet før 1980, 
er også stort set fraværende fra biograf- 
reperetoiret!

Peter S chepelem  
Christian Braad Thomsen: De uforsonlige. Skæb
ner og fortælleformer i filmkunsten. Amadeus, Kø
benhavn 1988, 318 sider. 275 kr.

Tidlig dansk filmhistorie
- på amerikansk
R on Mottram er lektor i teaterviden
skab på Illinois State University. Han 
har tidligere skrevet om pionerårene i 
dansk film i Cinema Journal (vinter 
1974/75). I 1988 har han udsendt en 
samlet undersøgelse ’The Danish cine-

ma before Dreyer’ (The Scarecrow Press 
Metuchen, N.J. &  London).

Dermed er Ebbe Neergaards overfla
diske 'The Story of the Danish Film’ fra 
1963 detroniseret som engelsk primær
kilde til tidlig dansk filmhistorie og en 
viden svarende til essensen af Margueri
te Engbergs ’Dansk stumfilm I-IT (1977) 
videregivet til engelsksprogede forskere. 
Pointerne er nogenlunde de samme som 
hos Engberg, men der tilføjes nogle vig
tige primærkilder, The New York Dra
matic Mirror og Moving Picture World, 
som klart tegner USAs samtidige offici
elle branchevurdering af dansk film, 
hvor Moving Picture World lægger vægt 
på den tekniske kvalitet og opdragende 
effekt. Den tekniske kvalitet prises også 
i The New York Dramatic Mirror, der til 
gengæld allerede fra 1909 har sans for 
Nordisk Films fortællemæssige mangler. 
En af Mottrams hovedpointer er da og
så, at Nordisk Films kvaliteter mere lå i 
production values end i stories. Han 
gennemgår næsten samtlige eksisteren
de film fra perioden 1903-1914, kronolo
gisk indtil 1910 og fra 1910 ordnet efter 
kunstnere og de øvrige produktionssel
skaber. De egentlige nyvurderinger lig
ger omkring de danske filmkopier der er 
dukket frem efter 1975, som oven i kø
bet i Mottrams øjne bør give f.eks. in
struktøren Vilhelm Gliickstadt en frem
trædende plads i verdens filmhistorie 
grundet sine komplekse fortællerstruktu
rer, især på grund af Enhver (1915) som 
Mottram fejlagtigt kalder Det gamle spil 
om Enhver) og Den Fremmede (1914) -  som 
f.eks. Marguerite Engberg overhovedet ik
ke skænker nogen opmærksomhed.

De mange udførlige (og tåbelige) 
handlingsreferater gør unægtelig tek
sten svært fordøjelig. Hvad der er dansk 
films hovedbidrag til verdens filmhisto
rie -  nemlig introduktionen af den lan
ge spillefilm med Den hvide Slavehandel 
(1910) medfører desværre ikke en større 
undersøgelse over langfilmens indførel
se på verdensplan. Den har vi stadigvæk 
til gode og den forefindes ikke afdækket 
grundigt nok i nogen eksisterende film
historie. Et oplagt doktoremne.

Carl Nørrested

Tidlig dansk filmhistorie
-  på svensk
Det er ikke til at se det... Men har man 
lejlighed til at komme forbi København 
og nærmere betegnet hjørnet af Nørre- 
brogade og Kapelvej (over for Assistens 
Kirkegård), bør man standse op ved nr.
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MU S E U MS  HJ ØR NE T
Danske filmhistorikere 
efterlyses
Hvert år organiseres der i forbindelse 
med generalforsamlingen i filmarkiver' 
nes internationale sammenslutning, 
FLA.F, symposier. Ikke alle er lige interes
sante for folk uden for filmarkivernes 
kreds, men symposiet i Brighton i 1978 
har sat sig så markante spor i den nyere 
filmhistoriske forskning, at man nu taler 
om før og efter Brighton. I den engelske 
Brighton-skoles by var det naturligt at 
arrangere et symposium om filmens al
lerførste år, op til 1906. Der var lejlighed 
til at se hundreder af de film, som man 
hidtil havde karakteriseret som primi
tive, et udtryk flere og flere filmhistorike
re viger tilbage for at anvende efterhån
den som nærlæsninger af de tidligste 
film dokumenterer, at de slet ikke er så 
primitive endda.

Var det ikke ligefrem Brighton-sym- 
posiet, der skabte interessen for de tid
lige film, er det evident, at det forstær
kede den. Yngre amerikanske og engel
ske filmhistorikere fra universiteternes 
verden har med entusiasme og med en 
analyselyst, der undertiden kan antage 
groteske former, kastet sig over de gam

le film i narratologiens hellige navn.
Og efter Brighton opstod stumfilmfe

stivalen i Pordenone i Italien, der vokser 
og vokser i betydning. Og ud af Pordeno
ne er vokset filmhistorikersammenslut- 
ningen ’Dormitor’ der også blandt sine 
medlemmer tæller to fra Danmark, nem
lig Marguerite Engberg og Filmmuseet.

I tilknytning til symposierne ved årets 
FIAF-kongres, der afholdtes i Lissabon i 
april, var der afsat en eftermiddag til te
maet ’10 Years After Brighton’. Et ganske 
vist lidet talstærkt publikum aflagde vid
nesbyrd om, hvordan det gik med forsk
ningen i den tidlige film i de respektive 
lande.

Fra dansk side måtte vi i sandhedens 
interesse beskæmmede tilstå, at det ikke 
gik særligt godt med den i Danmark. Og 
det er jo trist al den stund den tidlige 
danske film har krav på at blive og også 
bliver taget alvorligt i den internationale 
filmhistorie.

Men hidtil har det stort set kun været 
Marguerite Engberg, som med ildhu og 
flid har forsket i den danske stumfilm. 
Og hun har da også deltaget i en del 
FLAF-symposier siden Brighton, og hvor 
der har været lejlighed til det har hun 
slået et slag for dansk film.

Men nu er Marguerite Engberg gået på 
pension. Og selvom hun forhåbentlig i 
mange år endnu vil beskæftige sig med 
den danske films historie, får hun natur
ligvis ikke samme direkte indflydelse på, 
hvad der forskes i på universitetet, hvor 
det mangehovede uhyre, der går under 
betegnelsen mediekundskab i det hele 
taget vil gøre, hvad det kan for at for
trænge filmhistorien.

Det er trist, at Marguerite Engberg ik
ke har fået en skare af disciple, og det er 
trist, at man er mere interesseret i emner 
som fieks. amerikansk TV, som vi ikke 
har de indlysende forudsætninger for at 
beskæftige os med end i dansk films hi
storie, hvor vi netop har naturlige forud
sætninger for at kunne kvalificere os 
som eksperter i en international sam
menhæng.

Vi risikerer således, at udenlandske 
filmforskere også tager dette område fra 
os. Forskere som Ron Mottram, Barry 
Salt og Noel Burch har allerede ydet ori
ginale indsatser i dansk filmhistorie. 
Hvornår træder de kommende tiders 
danske filmhistorikere frem? Filmmuse
ets danske samlinger venter stadig tål
modigt på at blive kulegravet.

Ib Monty

63 og betænke, at her lå i århundredets 
første årtier Nørrebros Biografteater.

Fra 1905 til 1912 var det en vis grosse
rer, frøken Julie Andersen, der havde 
bevillingen til den. Ved granskning af 
papirerne omkring frøkenens død i 
1912, opdager man, at biografen reelt 
blev drevet i et kompagniskab mellem 
Andersen og en vis enkefrue Marie 
Persson og en vis købmand i Malmo, 
Frans Lundberg.

Ved yderligere undersøgelser vil man 
finde ud af, at denne Persson er Lund- 
bergs søster, og at Lundberg ikke er en 
købmand, som står i en butik og sælger 
kaffe og havregryn, men en ambitiøs 
forretningsmand. 1 1908 overtager
Lundberg også en biograf i Malmo, og 
fra 1910 til 1912 står han tilmed for en 
betydelig filmproduktion.

Frans Lundbergs filmproduktion er 
betydelig af flere årsager. For det første 
i omfang. Det begyndte beskedent i 
1910, men i 1911-12 blev Lundberg Sveri
ges største filmproducent ved siden af 
det nok så omtalte Svenska Biograftea- 
tern. Ud over 38 reportage -  og doku
mentarfilm omfatter Lundbergs pro
duktion i alt 24 spillefilm samt 21 film 
med synkron-lyd.

For det andet opnåede Lundbergs

film vid international distribution og 
succes på linie med mange samtidige 
danske film, og Lundbergs spillefilm fal
der da også oftest inden for den 'sensa
tionalistiske’ melodrama-genre, som 
omverdenen forbandt med dansk film.

For det tredje er de kreative kræfter 
bag Lundbergs film danske. Det gælder 
ikke blot på manuskriptplan, men også 
i skuespillerstaben. Danserinden og 
skuespillerinden Agnes Nyrup Chri
stensen og forfatteren Axel Breidahl er 
nøglepersoner til Lundbergs filmpro
duktion. Meget tyder på, at det var dis
se to, som tog initiativer, havde ideerne 
og koordinerede hele filmarbejdet. Flere 
af filmene blev også optaget i Danmark 
-  den banebrydende Massosens offer 
fandt sted i Aalborg.

Ud af Lundberg-filmene kom også en 
rigtig stjerne: den danske skuespillerinde 
Ida Nielsen (født Kjær), som fik en be
synderlig karriére, og som forlod alt 
filmarbejde allerede i 1913. Breidahl er 
hidtil mest blevet noteret som revy
mand, og rent nationalistisk kan det 
godt føles lidt pinligt, at vi nu i en svensk 
bog belæres om Breidahls vidtrækkende 
engagement i filmens verden.

Sagen er, at alle disse oplysninger og 
kuriosa med mange flere stammer fra en

ny svensk bog, 'Sensationer från en bak
gård’. Forfatteren Jan Olsson, som er do
cent ved Lunds Universitet, har sam
men med sin assistent, Chaplin-forske- 
ren Bo Berglund, gjort et kolossalt fil
markæologisk arbejde.

Glemte jeg at fortælle, at alle Lund
bergs spillefilm er gået tabt? Det siger sig 
selv, at i den situation kræver det sine 
mænd at stable over 200 siders doku
mentation og beskrivelse af de enkelte 
film på benene, og at ethvert lille aftryk 
af billeder eller programtekster, annon
cer eller anmeldelser er overordentlig 
værdifulde.

Når et forskningsresultat som dette 
udgives i bogform, er det naturligvis for 
at blive læst af så mange som muligt, og 
det medfører visse hensyn i den måde, 
man skriver på. Jeg synes dog, at Olsson 
-  både for den videnskabelige efterprøv
nings skyld og for den almindelige læ
sers skyld -  kunne have givet bogen en 
mere klar og målrettet opbygning: en 
hel præcis opstilling af de teser, som det 
store materiale skal være belæg for.

Bo Torp Pedersen

Jan Olsson: Sensationer från bakgård - Frans 
Lundberg som biografågare och filmproducent i 
Malmo och Kopenhamn. Symposium Bokforlag, 
Stockholm/Lund 1988, 320 sider, ilL

51




