
S E R I A L  M O M

AFSLØRING:
Husmor var
dødens
engel
D et vakte stor forargelse, d a  Waters engang  
film ede D ivines underbukser med 
bremsespor og det hele. N u  væ kker det 
m anges forargelse, a t  han er begyndt a t  lave  
’m ainstream  'film. M en a t  han er vokset fra  
underhyleme, er ikke ensbetydende med, a t  
han er blevet m entalt k læ dt a f  til skindet — 
langtfra.

JT^ktion og virkelighed er to sider 
J d  af samme sag -  i hvert fald hvis 
man er så heldig at tilhøre det korn
fede forstadsfolk, hvis normer og 
værdier aldrig giver op og altid er de 
rigtige. En bænkevælling af rekon
strueret virkelighed, sensationspræ
get fællesforargelse, seriøst drama og 
autentiske optagelser af sultne børn i 
Afrika danner den åndelige føde for 
Familien Forstad, og John Waters’ 
nye filmkomedie rammer dem lige 
mellem øjnene. Men ikke uden kær
lighed. Han har erkendt, at vreden, 
der kom til udtryk i de tidlige film, 
som primært ønskede at chokere 
borgermusikken, ikke holder læn
gere. Desuden har verden halet ham
indenom, den er ikke synderligt for
skellig fra selv den mest provoke
rende 'Waters film’ længere: "Hvis 
man er 47 og stadig styres af en 
masse vrede, er man generelt bare et 
dumt svin.” -  siger han. Så han leger

a f  M aren  Pust

med indenfor rammerne af det tilla
delige, og til gengæld modtages han i 
barndomsbyen, Baltimore, som en 
hjemvendt helt, og borgmesteren 
overrækker ham byens nøgler -  
hvad er vel lidt satire mellem ven
ner? Når blot det har Hollywoods 
blå stempel er alt vel såre godt...

Serial Mom havde et budget på 
13.5 miil. dollars -  hvilket er beske
dent for Hollywood, men formida
belt for Waters -  og pengene har ty
deligt givet råderum til en række 
indfald, der ikke var plads til i de
tidlige 70'er film. Waters selv ser 
gerne, at hans nye film kritiseres for 
deres eget indhold, snarere end at de 
ses i forhold -  eller modsætning -  til 
de gamle. Det er sådan set heller 
ikke noget problem, men man kan

næppe undgå at forholde en film 
som Serieal Mom til det Hollywood, 
som Waters nu bekender sig til.

Morderisk Mor
Serial Mom er en americana, der ta
ger udgangspunkt i og gør tykt nar 
af det fænomen, som amerikanerne 
kender som ’family values’. Forstads
familien med Mor som den centrale 
dynamo: politisk korrekt til finger
spidserne sørger hun for ægteman
den, børnene og havens fugle. Så 
vidt, så godt. Men lige denne her 
mor ser det som sin borger- og mo
derpligt at gøre det af med enhver, 
der forbryder sig mod hendes egen 
opfattelse af rigtigt’ og 'forkert’. I be
gyndelsen af filmen erfarer vi, hvor
dan hun generer en fraskilt kvinde 
med grov, anonym telefonchikane. 
Kvinden -  der i øvrigt spilles af 
Mink Stole, som tilhører Waters’ 
oprindelige, faste skuespillerstab -
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har tidligere haft den frækhed at 
snuppe en parkeringsplads lige foran 
snuden på vor Mor, og selvom 
denne udåd ikke direkte er et an
greb mod familien, er den provoke
rende nok til at vække Mors let an
tændelige vrede. Mors næste gerning 
er langt mere alvorlig: hun slår sin 
søns matematiklærer ihjel. Men han 
kommer også med et direkte angreb 
mod hende og familien generelt, idet 
han hævder, at sønnens hang til 
splatterfiktion er sygelig, og at foræl
drene har fejlet i opdragelsen af po
den. Mor har for det første selv helt 
de samme morbide lyster -  og for 
det andet anser hun sig selv og sine 
for fejlfri, så den selvretfærdige lærer 
har ganske fortjent, hvad der kom
mer. Herpå går det slag i slag, Mor 
myrder løs til højre og venstre, og 
hendes fremgangsmåde er ofte gan
ske opfindsom -  for ikke at sige 
kreativ.

Genren
Waters gør naturligvis brug af tilsku
erens evne til at genkende en række 
intertekstuelle relationer -  et fæno
men, man kan læse mere om andet
steds i dette blad. Massemorderen 
blev jo så at sige 'in' i forbindelse 
med værker som fx 'American Psy- 
cho’ og kultfilmen Henry -  Portrait of 
a Serial Killer (86), men A-listen i 
Hollywood har aldrig gjort så forfær
deligt meget ud af genren. Den har 
med visse undtagelser snarere været 
forbeholdt den mere ’B-prægede' af
deling af film- og TV-industrien, 
man ser sjældent en Julia Roberts, 
en Mel Gibson eller tilsvarende top
stjerner i rollen som massemorder. 
Alligevel vælger Waters at lade sin 
genreparodi flirte med A-listens 
stuerene ’production values’, og her
med opnår han et strejf af en skæb
nesvanger undertone, der -  uagtet at 
publikum for længst har suspende
ret den identifikation med fiktio
nens figurer, der normalt er for
udsætningen for et godt gammel
dags gys -  efterlader en uhyggelig 
fornemmelse i kroppen. Waters væl
ger at lade sin Mor(der) slå til i fuldt 
dagslys og i farver, der er så klare og 
fine, at selv virkeligheden må blegne. 
I filmens indledning, hvor Mor sen
der et forelsket blik ud i haven til de 
søde, små fugle, trænger en associa
tion til David Lynch' Blue Velvet (86) 
sig uvægerligt på. Men hvor Lynch 
lod den nuttede overflade være et 
upålideligt dække for provinssam- 
fundets sygelige drifter, da vender 
Waters 180 grader rundt, og ffern-

Den perfekte husmor 
(Kathleen Turner) serverer
morgenmad for sin tand
lægemand (Sam Water- 
ston).

med andre ord variationerne i Tur
ners spil som en slags katalysator, 
der på skift rettes mod de andre per
soner og fremhæver et tidligere un
dertrykt aspekt i figuren: Et godt ek
sempel er hendes mand -  tandlægen 
-  der er så gennemført en parodi på 
Hollywoods allerbedste familie- 
fædre. Han er lag på lag af klicheer, 
men efter et kort glimt af ham på ar
bejde må vi alligevel lade en lille 
tvivl om hans fuldkomne 'godhed' 
snige sig ind i billedet af ham. Mor 
brokker sig over, at han lader patien
terne tage den tid, der oprindeligt 
var tiltænkt familien. I den efterføl
gende sekvens, hvor en stakkel er 
havnet i tandlægestolen, er det ikke 
til at afgøre, om den gode familiefar 
faktisk oplever et lille, sadistisk kick 
under den noget voldsomme be
handling, eller om hans lettere van
vittige glimt i øjet er noget vi til
skuere projicerer videre fra den fore
gående indstilling med Mor.

Det er ganske små nuancer i Tur
ners stemmeføring og ansigtsudtryk, 
der ikke blot fremhæver dæmonerne 
i hende selv, men også i de såkaldt 
'normale' personer. I en situation, 
hvor hun giver skraldemændene 'en 
lille een til halsen', antyder hendes 
stemme, at hun godt ved, at de er 
drikfældige, men det er helt ok, så
længe de er på hendes side. Ind 
imellem har hun naturligvis også ka
meraføringen til hjælp, som fx i sce
nen, hvor hendes mands tidskræ
vende patient sidder til bords med 
sin kone og spiser stegt kylling. Tid
ligere er Mors forkærlighed for pip
fugle blevet etableret, og da hun be

stiller overfladen som grotesk, latter
lig og selvmodsigende alt imens det 
nedenunder måske nok er i drifter
nes vold, men samtidig er der en po
etisk retfærdighed til stede, og 
denne negerer fornemmelsen af, at 
der skulle være noget abnormt eller 
usundt i at vedkende sig sine basale 
instinkter.

I filmens sidste del tager fortællin
gen en drejning og bliver tilsynela
dende en parodi på det typiske Hol
lywood retssalsdrama -  det er imid
lertid så meget parodi, at man kunne 

<■ fristes til at mene for fjollet. Men ved 
nærmere eftertanke, står det klart, at 
Waters igen har spillet os et puds 
med de intertekstuelle referencer: 
Det er nemlig slet ikke Hollywoods 
repræsentation af det amerikanske 
retssystem, vi skal have fat i. Næ, det 
er såmænd virkelighedens -  sådan 
som vi oplever den via TV-nyheder- 
nes reportager. Det er sager a la 'O.J. 
Simpson’, hvor manuskriptet til TV- 
filmen er skrevet to timer efter for
brydelsen; sager, der tabes, fordi ho
vedvidnet kommer i miskredit p.g.a. 
en afsløring af vedkommendes 
manglende vilje til at sortere hus
holdningsaffald. Hollywoods frem
stilling af retsvæsenet er simpelt hen 
alt for sober i forhold til virkelighe
den.

Et sært landskab
Kathleen Turner har den næsten alt
overskyggende rolle som Mor, og 
Waters’ instruktion af hende er over
ordentlig vellykket. Man kunne sam- 

■ menligne filmen med et af de der 
farvestrålende postkort, hvor en del 
af motivet forandrer 
sig, når man ser det 
fra forskellige vinkler.
Waters lader fortæl
lingens øvrige figurer 
være postkortets re
lativt statiske land
skab, hvorimod Mor 
er det bevægelige 
vandfald midt i land
skabet. Hun skifter 
udtryk så let som in
genting, og hver gang 
tager helheden sig 
også lidt anderledes 
ud. Waters bruger
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lurer de spisende gennem vinduet, 
arbejdes der på samme måde med 
kameraet, som vi kender fra billige 
science fiction horror film -  hr. og 
fru Patient kunne ligeså godt have 
været et par væmmelige monstre fra 
det ydre rum, der var igang med at 
fortære et tilberedt menneskebarn.

Det er imidlertid ikke kun enkelt
personer, der fremstår som groteske i 
Mors specielle spotlight, det er også 
hele det sindsforvirrede show, der 
kører til ære for og i kraft af For- 
stads-Amerika: medierne, skolesyste
met, politiet, retsvæsenet, miljøbe
vidstheden, materialismen, kirkeli
vet.

En heltinde
Det bedste ved filmen er næsten, at 
Mor bliver en sand heltinde -  oveni 
købet på flere niveauer. I Ondska
bens øjne (91), der er en af A-listens få 
'serial killer’-film, får Anthony Hop- 
kins også heltestatus i forhold til 
biografpublikummet -  men han får 
det ikke indenfor filmens univers. 
Turner, derimod, får heltindestatus 
indenfor filmens eget univers: folk 
forstår hende så inderligt godt — el
ler de nægter overhovedet at accep
tere de overvældende beviser. I film
universet opleves hun altså enten 
som en uskyldigt anklaget stakkel el
ler som en slags ’Superwoman -  de 
retfærdiges hævner’, og de to opfat
telser eksisterer glimrende samtidig.

nul komma fem er den sørgende, 
unge mand blevet hvirvlet ind den 
almindelige, amerikanske retssals
tummel, og al menneskelighed er 
bekvemt ude af billedet igen, da han 
sælger sig og sin sorg til TV-filmati- 
sering. Scenen vidner om Waters’ 
formidable flair for at befordre den 
helt rigtige timing og kemi mellem 
de enkelte skuespillere. At han også 
stadig har flair for det sensations
prægede, kommer med al tydelighed 
frem i den anden episode, han har 
plantet for at rykke tilskueren ud af 
den følelse af sympati, der efterhån
den er opstået med Mor og hendes 
gerninger. Det drejer sig om filmens 
sidste mord, der begås efter frifindel
sen. Mor myrder et af jurymedlem
merne, fordi denne går med hvide 
sko. Det er jo i sig selv sygt -  især 
når vi ved, at kvinden netop har væ
ret med til at frifinde og oveni købet 
er stolt over det -  men for det ame
rikanske publikum er der en ekstra 
dimension: Kvinden spilles af Patri
cia Ffearst, der for ca. 20 år siden 
selv var i mediernes søgelys, fordi 
hun af en gruppe venstreorienterede 
blev bortført fra sine stenrige foræl
dre. Hun fattede sympati for sine 
bortførere og drog frivilligt på røver
togter med dem. Da hun siden kom 
for en domstol, optrådte hun i 
uskyldigt lillepige-kostume og slap 
med en mild straf. Pointen er, at vir
kelighed og fiktion glider sammen til 
en kvælende, usund grød. 'Rigtigt’ 
og 'forkert’ giver ingen mening.

M asse M or (Serial Mom). USA 1994. I&M: 
John Waters. P: John Fiedler, Mark Tarlov. F: 
Robert M. Stevens. Mu: Basil Poledouris. Kl: 
Janice Hampton, Erica Huggins. Pdesign: 
Vincent Peranio. Medv: Kathleen Turner, 
Sam Waterston, Ricki Lake, Matthew Lillard, 
Mink Stole, Mary Jo Catlett. Prem: 30.09. 
1994. Udi. Constantin ApS.
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På et mere overordnet 
fortællerplan bliver hun 
også lidt af en heltinde, 
idet mange af hendes ofre 
rent faktisk er nogle sata
ner, som næppe har for
tjent bedre: Det bedste ek
sempel er matematiklære
ren. Vi -  publikum -  ved, 
at han ikke er ind-stillet på 
at give de mindrebemid- 

lede en fair chance, det har filmens 
alvidende fortæller afsløret i en ind
stilling, der leder op til Mors samtale 
med læreren. Skolen holder ’foræl- 
drekonsultationsdag’, og vi får et kig 
ind i lokalet, hvor læreren har hver 
enkelt mor eller far under behand
ling. Damen, der kommer umiddel
bart før Mor, får at vide, at hendes 
pode ligeså godt kan give op på for
hånd, hændervridende prøver hun 
fortvivlet at tale til mennesket bag 
matematiklærermasken -  det får 
hun ikke noget ud af. Da læreren si
den bliver kørt over, virker det nær
mest som en slags poetisk retfærdig
hed.

Filmen ender selvfølgelig med, at 
Mor bliver frikendt -  ingen kan 
rokke ved hendes heltindestatus, i 
hvert fald ikke indenfor filmens eget 
univers. For os tilskuere bliver gal
skaben til gengæld en tand for me
get -  det sørger Waters for, idet han 
hen mod filmens slutning planter to 
episoder, der bryder den accept af 
det sindsyge univers, som han har la
det os lulle ind i. Den første episode 
omhandler en ung mand, der møder 
op i retsbygningen for at udtrykke
sin sorg over en bror, som Mor har
myrdet. Lige pludselig inddrager fil
men et kort glimt af ægte menneske
lighed, og det har samme effekt som 
et vækkeur, der ringer, når man so
ver allerbedst. Virkeligheden får ikke 
lov at eksistere ret længe -  i løbet af
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