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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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