
Jack Webb i sin egen „The Dragnet".

I de sidste par år har man hyppigere og 
hyppigere set eksempler på, at filmskuespil
lere har debuteret bag kameraerne, enten som 
producenter eller, hvad der er endnu mere 
bemærkelsesværdigt, som instruktører. Thi 
lige så almindelig som den instruerende 
skuespiller er på teatret, lige så ualmindelig 
er han i filmens verden. Det er velkendt, at 
en meget stor del af sceneinstruktørerne udgår 
fra skuespillernes rækker, herhjemme i en så 
overvældende grad, at næsten alle vore be
tydende teaterinstruktører er skuespillere, en 
omstændighed, der måske kan medføre et vist 
ensidigt præg over vort teater.

Men også ude i den store teaterverden er 
det gældende praksis, at scenekunstnere af en 
bestemt type, de mere intellektuelt betonede, 
med årene glider over i instruktørfaget, og det 
er at betragte som en naturlig udvikling, thi

ib m o n t y  Skuespilleren bag kameraet
på scenen er skuespilleren den væsentligste 
faktor ved fortolkningen af skuespillets tekst. 
Det ydre sceneapparat og maskineri har ingen 
afgørende dramatisk funktion, eller bør i hvert 
fald ikke have det. Det er betegnende, at det 
altid har domineret i teatrets dekadenceperio
der. Scenen er primært skuespillerens, og der 
er derfor raison i, at sceneinstruktører har 
lang erfaring som skuespillere bag sig, uden 
at man naturligvis må betragte det som et 
absolut krav.

Helt anderledes er det imidlertid inden for 
filmen. Den populære stjernedyrkelse, der 
rent umiddelbart måske kunne forlede nogen 
til at tro, at skuespillerne havde den afgørende 
betydning for en films kunstneriske gehalt, 
kan ikke for en nærmere betragtning tilsløre, 
at filmkunst er en instruktørkunst, og at 
skuespilleren udover at være blikfang kun er 
et af leddene i den store sammenhæng ved en 
filmindspilning. Det er instruktøren, der ska
ber den helhed af de forskellige komponenter, 
hvoraf spillet er een. En af årsagerne til, at 
skuespilleren som filminstruktør er en sjælden
hed, er den omstændighed, at han sjældent 
får lejlighed til at erhverve sig noget samlet 
overblik eller nogen indsigt i de tekniske

problemer, der er forbundet med optagelsen 
af en film. Han har ganske simpelt sjældent 
chance for at lære håndværket fra grunden 
af. Når han kommer til, er drejebogen fuldt 
udformet, han spiller sin rolle og forsvinder 
ud af billedet inden filmen er halvt færdig. 
Skal man instruere film bør man være for
trolig med arbejdet i alle dets faser, og det 
er derfor selvfølgeligt, at det er teknikerne, 
der afgiver de fleste instruktøremner.

En anden årsag til, at filmskuespilleren 
sjældent gør sig bemærket som filmskaber er 
det ikke særlig høje intellektuelle stade, han 
som oftest befinder sig på, selv målt med 
almindelig skuespilleralen. Det, filmskuespil
leren som oftest stræber efter, er sikkert i 
højere grad den store popularitet end den 
store kunst, og han viser sjældent hang til 
at beskæftige sig mere end rent overfladisk 
med sit fag.

Det er derfor kun relativt få skuespillere, 
der i årenes løb er konverteret til instruktør
gerningen. Fra stumfilmens dage kan man 
nævne bl. a. Donald Crisp, Strohetm og Sjo- 
strom, der dog alle omend af vidt forskellige 
grunde vendte tilbage til deres skuespiller
virke. Af instruktører, der er begyndt som
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skuespillere kan anføres Dieterle, Slevens, 
Kazan og Sjoberg, men fælles for dem er, at 
deres skuespillerkarriere var ret begrænset, 
og muligvis kun bør betragtes som et spring- 
brædt mod deres virkelige mål.

Det, vi vil se nærmere på, er den mode
retning, som man næsten kan betegne det, 
der i de sidste par år i Hollywood har fået 
flere og flere skuespillere til at forsøge sig 
som producenter eller instruktører.

Også i Europa har vi efter . krigen 
haft enkelte filmdigtende skuespillere. Mar- 
cello Pagliero har således lavet film i den 
neorealistiske stil, og i Tyskland lavede de 
to hjemvendende skuespillere Fritz Kortner 
og Peter Lorre yderst interessante film, der 
hentede deres konfliktstof ud af efterkrigs
tidens Tyskland, og som for begges vedkom
mende havde en stærk personlig baggrund. 
Begge filmene faldt helt i tråd med det bil
lede, man i forvejen havde af de to begavede 
aktører, Kortners originalmanuskript til Josef 
von Bakys film „Han vendte hjem” („Der 
Ruf” 1949) havde samme hang til melo
drama som Kortners spil i filmen, mens 
Lorres „Der Verlorene” (1951) i sin eksperi
menterende, vanskeligt tilgængelige form var 
typisk for denne sære skuespiller. Det er dog 
et spørgsmål om ikke begge filmene var en- 
gangsheld, udsprunget af en akut indre spæn
ding, og udtryk for en øjeblikkelig udløsning. 
Dog fortsætter Kortner med at arbejde som 
filmdigter, medens Lorre intet har iscenesat 
siden „Der Verlorene”.

Gérard Philipe assisterer Joris I vens på en 
Till Eulenspiegel-filmatisering i Belgien. Vi 
ved ikke, hvorledes resultatet bliver, men 
Philipe synes at have forudsætninger for at 
kunne indleve sig i skikkelsen. Også her fore
kommer det en, at der er overensstemmelse 
mellem skuespillerfysiognomiet og instruktør
opgaven.

Så kan filmen på den anden side opvise en 
række universalbegavelser, der i lige høj grad 
har gjort sig gældende som skuespillere og 
instruktører. Til denne gruppe hører Chaplin, 
Welles, Olivier, de Sica, Tati og Kelly. De 
kan retfærdigvis ikke anbringes i nogen af 
kategorierne, og vi vil i denne forbindelse 
lade dem ude af betragtning, idet det vil være 
vanskeligt at betragte dem enten som typiske 
skuespillere eller typiske instruktører.

Mens de europæiske skuespillere således 
tydeligt i deres instruktørdebut’er viser et 
kunstnerisk ansigt, der træk for træk svarer 
til det, vi kender fra deres spil, og dermed 
demonstrerer en sammenhæng mellem de to 
ytringsformer, der må skyldes en udviklet 
kunstnerisk bevidsthed og en vis intellektuel 
modenhed, så er noget tilsvarende vanskeligt 
at få øje på med hensyn til de amerikanske 
skuespillere.

Bag de amerikanske skuespilleres debutfilm 
ligger som oftest ganske åbenbart mindre et 
ønske om at udtrykke sig kunstnerisk, end rent 
økonomiske hensyn. Der er ingen tvivl om, at 
skuespilleren i Hollywood trods sin ydre 
pragt i højere grad end skuespilleren i andre 
lande har været fuldstændig afhængig af det 
selskab, han var knyttet til. En dalen i popu
lariteten betyder straks en fare for gennem
snitsfilmstjernen. I „En stjerne fødes” har vi 
fornylig set et eksempel på denne tilstand, og 
dette fiktive tilfælde kan underbygges med 
adskillige reelle.

Denne ret usikre situation har efterhånden 
fået stjernerne til at sikre sig bedre økono
misk fodfæste. De mange menneskelige fia
skoer i Hollywood har været et manende 
memento. Stjernerne anbragte deres indtjente 
penge i radiostationer, olieselskaber etc. og 
andre forsøgte sig i filmindustrien. De mere 
ambitiøse startede uafhængige selskaber og 
begyndte for sig selv.

En anden baggrund for de nye filminstruk
tørers fremtræden er uden tvivl Hollywoods 
instruktørmangel. Det er ikke alene skuespil
lere, man evigt er på jagt efter, men også 
instruktører, der kan fortsætte i de under
holdende genrer. Af en eller anden grund er 
det øjensynligt blevet moderne at give skue
spillerne chancen, muligvis fordi det er godt 
stof rent publicitymæssigt.

Derfor er de fleste Hollywoodskuspilleres 
fremtræden som instruktører ikke et udtryk 
for en personlig kunstnerisk vilje, således som 
tilfældet er med de europæiske instruktører, 
men snarere en kombination af økonomiske 
og karrieremæssige hensyn. Den største skok 
af debutanterne rekrutteres blandt de typiske 
gennemsnitsskuespillere i Hollywood. Her fin
der vi f. eks. Dick Po well, der har instrueret 
en voldsom eventyrfilm „The conqueror” 
(1955) med John Wayne som Djengis Khan
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Ward Bond og Mary Murphy i Ray Millands debutfilm  „En mand alene* — „en regulær, ikke ueffen western i den nyere stil“.

på et tidligt tidspunkt af dennes blodige kar
riere. Filmen skal være i den traditionelle 
stil, men med effekfuldt iscenesatte kamp
scener. C orne l Wilde er både producent og 
instruktør på „Storm fear” (1955), et rutine
præget melodrama om tre undvegne fanger. 
Handlingen er henlagt til et bjergmilieu, der 
efter sigende skal have givet anledning til en 
del fint foto. Den evige kriminalfilmskuespil
ler Mark Stevens har naturligvis debuteret med 
et arbejde i denne genre „Timetable” (1955), 
der er produceret af hans eget selskab Mark 
Stevens Productions. Denne film skal især 
udmærke sig ved en forfriskende skuespiller
besætning med lutter ukendte navne. Ray M il
lands debutfilm „En mand alene” (1955) har 
vi set herhjemme. Det var en regulær, ikke 
ueffen western i den nyere stil med forsøg på 
videre perspektiv og enkelte indslag af ironi. 
Dens svaghed var et manuskript uden egentlig 
spænding og pointe og ret traditionelt spil. 
Den lå dog absolut over gennemsnittet i gen
ren. Det samme kan vist næppe siges om den 
temmelig overvurderede José Ferrers instruk
tørdebut „Cockleshell heroes”, der er en krigs
film i det store format med Cinemascope og 
technicolor om et angreb på havnen i Bour- 
deaux under den anden verdenskrig. Dette 
forsøg i den snart noget udtrådte genre skal 
ikke røbe nogen originalitet i beskrivelsen af 
det maritime milieu. Frank Sinatra, der som 
bekendt i sin egenskab af skuespiller er i en 
rivende udvikling, er endnu ikke begyndt som 
instruktør, men han er med „Johnny Concho”

(1956) debuteret som producent for det uaf
hængige selskab Kent Productions. Filmen, 
der er instrueret af Don McGuire, også et nyt 
navn, er en western, der i begyndelsen skal 
have både spænding og stemning, for dog 
efterhånden at falde tilbage i den gammel
kendte stil. Den skal især udmærke sig ved 
en glimrende præstation af Sinatra selv i titel
rollen. Af andre skuespillere i denne klasse, 
der har forsøgt sig kan man nævne bl. a. Mel 
Ferrer, Jack Webb og den ikke spændende 
Paul Henreid. Det er tvivlsomt om disse skue
spillere, der med undtagelse af Sinatra ikke 
hører til de mest ophidsende talenter i Holly
wood, vil kunne bidrage noget væsentligt til 
filmkunsten. De har alle debuteret i traditio
nelle genrer og i traditionel stil. Deres arbej
der er hæderlige, teknisk overraskende sikre, 
men tilsyneladende uden store perspektiver. 
Mange betydelige instruktører er ganske vist 
begyndt på denne habile manér, men mange 
er på den anden side aldrig nået videre og 
der er sikkert al mulig grund til at tro, at de 
omtalte skuespillere i det højeste vil kunne 
komme til at betyde en tilgang til Hollywoods 
bestand af hæderlige underholdningsinstruk
tører.

Havde denne moderetning således ikke af
født andre resultater end de nævnte, ville 
der måske ikke være grund til at beskæftige 
sig med den, men heldigvis har den også givet 
anledning til mere løfterige forekomster, og 
blandt skuespillerne har flere og flere vist 
voksende ambitioner med hensyn til deres 
kunst. Eksperimenterne er ikke mere eneståen
de, som da Robert Montgomery i 1946 star
tede sin instruktørkarriere med filmatiseringen 
af Raymond Chandlers kriminalroman „The 
lady in the lake” og vakte opsigt ved at be
nytte en subjektiv kamerateknik, hvilket vil 
sige at kameraet trådte i hovedpersonens sted 
og at hele handlingen anskuedes fra en be
stemt synsvinkel. Som alle sådanne konse
kvente forsøg blev det i længden ret mono
tont, men filmen skal have været interessant. 
Montgomery har fortsat sin karriere som in
struktør uden dog endnu til fulde at indløse 
de forventninger, man måske stillede til ham 
efter debutfilmen. Der kan dog næppe herske 
tvivl om, at Montgomery anlægger en kunst
nerisk målestok på film, ligesom tilfældet er 
med Burgess Meredith, der både som produ-
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cent og instruktør bl. a. af „Manden på Eiffel
tårnet” (1950) har lagt betydelig ærgerrighed 
for dagen. En lignende vilje til at skabe ærlige 
film finder man hos en anden, hvis instruktør
debut også ligger en 5— 6 år tilbage i tiden. 
Ida Lupino har både som manuskriptforfatter, 
instruktør og producent lavet en række reali
stiske hverdagsfilm om amerikanske problemer 
specielt vedrørende familien og ungdommen, 
bl. a. om forholdet mor-datter, hvor en 
nøgtern saglighed har været i højsædet uden 
at filmene er havnet i den kedelige genre. 
Disse skuespillere, der altid har været blandt 
Hollywoods betydeligste, har ikke med deres 
film skabt revolutioner, men de har fortsat en 
linie i amerikansk film.

Til den gruppe af skuespillere, som disse 
sammen med andre udgør i Hollywood, hører 
også Charles Laughton, der sidste år debute
rede som instruktør med en filmatisering af 
Davis Grubbs usædvanlige roman „The night 
of the hunter” og skal have skabt en usædvan
lig og meget original film. Den er holdt i en 
symbolsk billedstil, ikke uden mindelser om 
Dreyers „Vampyr”, der skal passe til det eks
treme følelsesindhold. Filmen skal rumme sug
gestive passager af overrumplende virkning og 
stærkt spil i de fleste af rollerne, og overhove
det være et bevis på en højt udviklet filmisk 
sans hos dens skaber. Det er muligt, at Hol
lywood med Laughton, denne mærkeligt split
tede og geniale skuespiller, har fået den sære 
instruktør, som filmbyen længe har savnet. Det 
er i hvert fald sjældent, at man ser en debut
film blive modtaget med en sådan begejstring, 
som er blevet hans til del. Man må håbe, at 
han får lejlighed til at fortsætte.

Er Laughton således den store glædelige 
overraskelse, er der tegn på, at han ikke bliver 
den eneste. Et af de mest ærgerrige foretagen
der i filmverdenen i øjeblikket er Hecht-Lan- 
caster Productions, der nu har eksisteret i ni 
år. Den tidligere cirkusartist Burt Lancaster 
har ganske øjensynligt kunstneriske ambitio
ner, ved siden af sine friluftsroller har han 
forsøgt sig i karakterfaget og som producent 
er der grund til at følge ham med interesse. 
Selskabet specialiserede sig i begyndelsen i flot 
opsatte hårde eventyrfilm, som „Apache” og 
„Vera Cruz”, mandfolkedramaer i eksotisk mi
lieu, men optaget på stedet, med frisk luft og 
en pågående djærvhed, udtryk for en art rea-

Dick Powell, der i trediverne hyppigst var charmetrold og i fyrrerne ofte agerede tough i thrillere ( deriblandt den efter Raymond Chandlers egen mening bedste Chandlerfilm, „Farewell, M y Lovely"), har iscenesat Djengis Khan-filmen „The Conqueror*. Her er John Wayne, der også i de senere år har optrådt som instruktør, i titelrollen.

listisk romantisme. Med „Marty” gik man 
over til den realistiske hverdagsfilm, som man 
øjensynligt vil fortsætte, idet Chayejsky har 
skrevet kontrakt med selskabet. Endvidere har 
man fået Carol Reed til at instruere „Trapeze”, 
en cirkusfilm, som man må formene står Lan- 
casters hjerte nær. Det er interessant at følge 
selskabets videre færd, idet man ligesom tid
ligere hos Stanley Kramer kan følge linierne 
i produktionen. løvrigt er også Lancaster gået 
over i instruktørfaget med en western „The 
Kentuckian”, optaget næsten helt uden brug 
af atelier.

Ved siden af dette mere og mere domine
rende selskab er der nu forlydender om, at ad
skillige andre af filmbyens mest fremtrædende 
skuespillere omgås med producentplaner. Det 
gælder således Marlon Brando, og også Henry 
Fonda, der nu er vendt tilbage til filmen, skal 
have givet udtryk for ønsket om at blive sin 
egen herre. Man kan kun hilse alle disse med
delelser med tilfredshed, thi også Hollywood 
skal have frisk blod engang imellem.
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