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FILMMUSIK
SYMPOSIUM

Den 13-17. august afholdt Den 
europæiske Filmhøjskole og tre 

danske musik- og filmbranchefore
ninger et stort anlagt filmmusik
symposium på Filmhøjskolen i 
Ebeltoft. Til stede var filmfolk og 
komponister fra Danmark, Sverige, 
Norge, Island, Finland, Holland, 
Baltikum og USA.

Arrangementets fokus var lagt på 
det daglige samarbejde mellem in
struktører og komponister. Et bro
get udvalgt af instr./komp.-par for
talte derfor om deres erfaringer 
med kommunikationsproblemer 
etc., bl.a. Henning Calsen og Hil- 
mar Hilmarson, der netop har ar
bejdet sammen på filmen Pan.

Pan og adskillige andre film blev 
vist i løbet af arrangementet. Bl.a. 
var der forpremierer på to doku
mentarfilm, den lidt kiksede hyl
dest In Person - Jerry Goldsmith (in- 
str: Fred Karlin) og den analytisk re
konstruerende og dybt bevægende 
The Hollywood Sound (instr: Joshua 
Waletsky, hvis Oscar-nominerede 
Music for the Movies: Bernard Herr- 
mann også blev vist).

Symposiet bestod dog hovedsage
ligt af forelæsninger, noget nær non
stop fra tidlig morgen til sen aften. 
Den 83-årige men herligt ungdom
melige David Raksin, bedst kendt 
for sin musik til detektiv-romancen 
Laura, analyserede en række af sine 
egne kompositioner, og underholdt 
alle med sin ofte syredryppende hu
mor. Den Emmy- og Oscarbeløn- 
nede Fred Karlin, der bl.a. skrev mu
sikken til Westworld, underviste en
gagerende i problemerne omkring 
tilpasning af musikkens nuancer til 
den enkelte films krav. Og Jeannie 
Poole, formand for den amerikanske 
Filmmusik-Præserveringsforening, 
fortalte chokerende om kampen for 
at redde gamle originalindspilninger 
og noder fra studioarkiver og private 
samleres respektløse idioti. Andre 
indslag satte fokus på bl.a. lydteknik 
og ophavsret.

Det var tydeligt, at symposiet 
ramte et lidet tilgodeset punkt i den
skand inav iske film u d d an n e lse . Både
filmfolk og komponister beklagede 
højlydt den hidtidige mangel på ad
gang til kvalificeret undervisning i 
samspillet mellem film og musik. 
Filmskolen benyttede anledningen

til at annoncere planer om at indar
bejde emnet bedre i fremtidig un
dervisning.

Arrangementet var velbesøgt -  
ca. 80 deltagere. Iflg. initiativtage
ren Søren Hyldgaard vil Filmhøj
skolen sandsynligvis afholde et lig
nende symposium næste år, med 
udvidet fokus og bredere europæisk 
deltagelse.

Nicolas Barbano

SMOKE - SE FILMEN, 
LÆS BOGEN
Det er efterhånden blevet en 

stor forretning at udgive bøger 
baseret på succesrige filmmanu
skripter), men til gengæld hører det 
til undtagelserne, at omslaget pry
des af en berømt forfatters navn. 
Paul Auster skrev Auggie Wren's 
Christmas Story som en bestillings
opgave for The New York Times i 
1990, og det er denne historie som 
danner grundlaget for Wayne 
Wangs seneste film Smoke (se Erik 
Svendsens anmeldes andetsteds i 
dette nummer). Udover den om
talte julehistorie, der viser forfatte
ren i et sjældent sentimentalt lune, 
indeholder bogudgivelsen et læn
gere interview med Paul Auster om 
filmens tilblivelse, mens resten af 
bogen er helliget Blue in the Face, 
en stort set improviseret videreud
vikling af Smoke optaget over seks 
dage. Her diverteres med en kort 
introduktion af Paul Auster, hans 
noter til skuespillerne med kom
mentarer, og endelig filmens fær
dige manuskript, som man for sin 
egen skyld bør vente med at læse til 
efter filmens premiere senere på ef
teråret. Er bogen ikke af samme 
tyngde som Paul Austers øvrige for
fatterskab, så får man da et charme
re n d e  in d b lik  i fo rfa tte re n s  re n h je r 
tede eskapader i filmens verden.

Kim Foss
Sm oke & Blue in the Face. To film af Paul 
Auster. Forlaget Per Kofod. 140 kr. 164 s. il
lustreret.

Edwarda og Glahn i Henning Carlsens 
premiereaktulle ‘Pan’.

FILMFORSKNING PÅ 
DANSK

Det første nummer af tidsskrif
tet, Tryllelygten, udkom i 

1991, og siden har det ikke rørt på 
sig. Nu er nummer 2 imidlertid en
delig udkommet. Tidsskriftet har i 
koncept og format bevaret sin 
form, men redaktionen er en an
den.

Tryllelygten er en handy, lille 
bog, hvis formål er at formidle den 
internationale filmtænkning til et 
dansklæsende publikum, hvilket 
man i første nummer valgte at gøre 
ved at bringe et temanummer om 
filmsemiotik. I det nye nummer er 
der i anledning af filmen 100-års ju
bilæum sat fokus på filmhistorien. 
Flere af forfatterene tager værker 
indenfor stumfilmen op til fornyet 
vurdering og viser, at der er mange 
måder at forholde sig til historien 
på: Noel Burch redegør for hvordan 
den helt tidlige film havde sine 
egene repræsentationsprincipper, 
der bl.a. bestod af en afstraffelse i 
slutningen -  et eksempel er Gartne
ren vandes (Lumiere, 1895), hvor 
den lille dreng får smæk, fordi han 
driller gartneren.

Tom Gunning mener, at den tid
lige film bød på en række attraktio
ner, dvs. direkte henvendelser til el
ler stimulationer af tilskueren. Og 
han viser hvorledes den tidlige at
traktionsfilm gør en dyd af sig selv 
og sine egne magiske muligheder og 
dermed er i familie med indslagene 
på vaudevilleteatret. I forlængelse 
heraf kan man se danske Casper Ty
bjerg, der redegør for, hvordan fik
tionsuniverset i de tidlige danske 
stumfilm (1910’erne) realiseres 
som et drama gennem teknikker 
som lyssætning og billedkomposi
tion.

Maren Pust

Tryllelygten 2 (Ole Steen Nilsson & Johan
nes Riis, red.); ill. 214 sider. kr. 99.-. Kan er
hverves i universitetsboglader og hos større 
boghandler. A bonnem ent (2 num re) kr. 170.- 
på giro 745 3774, 5000 Odense C.
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NYT DANSK MURSTENSVÆRK OM FILMEN

U T  like my movies made in Hol- 
l.lywood.” (Richard Nixon)
FILM - Historie. Kunst. Industri. 

er den ambitiøse titel Kaare 
Schmidts digre værk forsøger at 
leve op til. Over 400 tætpakkede si
der gennemgås skematisk de le
vende billeders historie med lige 
vægt på form og indhold, industri 
og æstetik. Vi starter nærmest med 
Adam og Eva i det første kapitel om 
kommunikation. Her får Kaare 
Schmidt kridtet banen op for sit 
stilfærdigt polemiske kunstsyn, der 
dukker op i bisætninger hist og her 
i teksten, men i virkeligheden dan
ner hele bogens grundstamme. 
Hvadenten man er enig eller ej, er 
det befriende -  og ganske usædvan
ligt -  med et akademisk værk, der 
behandler modsætninger som film 
og tv, finkultur og populærkultur, 
kunst og industri, som ligeværdige 
størrelser. Tidligt i bogen, der tyde
ligvis er skrevet på stor kærlighed til 
medierne, postulerer forfatteren, at 
den "intense følelsesmæssige ople
velse er en kvalitet i sig selv, som er 
kendetegnende for kunsten”. Dallas 
rangerer følgeligt ikke lavere end 
Truffaut, da underholdning “aktive
rer følelserne og dermed er i stand

til at fremme livsglæden” (s. 14). I 
afsnittet om stemning og modalitet 
uddybes synspunktet, og denne 
konsistente, new age-lignende piæ
deren for livsglæde dukker naturlig
vis også op i kapitlet om humor. I 
en billedtekst (s. 25) til Ken Russels 
China Blue redegøres for bogens 
credo, “at den amerikanske popu
lærfilm har været langt mere hold
bar end den europæiske kunstfilm, 
bl.a. fordi den ikke har været tynget 
af skellet mellem fin- og populær
kultur”. Film og tv bør i forfatterens 
øjne ikke nødvendigvis mane til ef
tertanke, være dybsindig eller på 
anden vis gøre ‘nytte’, og derfor kan 
det heller ikke overraske, at bogens 
historiske afsnit nærmest får slag
side i sin vægtning af den kommer
cielle amerikanske film, der tydelig
vis står Kaare Schmidts hjerte nær. 
Derimod er gennemgangen af den 
europæiske filmhistorie overfladisk, 
mens andre af verdens kontinenter 
er rent pligtstof og må klare sig med 
endnu mindre. Til eksempel er den 
blomstrende filmscene i Kina og 
Hong Kong ikke nævnt med ét ord, 
og såvel den amerikanske som den 
europæiske independent-scene må 
finde sig i en yderst stedmoderlig

behandling. Som opslagsværk har 
bogen det yderligere handicap, at 
alle filmtitler -  med undtagelse af 
afsnittet om gangsterfilm -  alene 
angives på dansk, hvilket gør det 
mere end vanskeligt at krydschecke 
med filmlitteraturens øvrige, over
vejende engelsksprogede værker. 
Stærkere og langt mere fyldest
gørende er de kyndige og informa
tive afsnit om film- og tv-indu- 
strien, ligesom afsnittet om medier
nes æstetiske udtryksformer kom
mer grundigt og pædagogisk om
kring sit emne, og det i så funda
mentale termer, at alle burde kunne 
være med. Allerbedst fungerer nu 
bogens meget omfattende og gen
nemarbejdede billedudvalg, som 
nærmest er en bog i bogen. Det er 
en fornøjelse at gå på opdagelse i de 
mange velanbragte illustrationer 
med tilhørerende billedtekster, der 
på fortrinlig vis får uddybet det teo
retiske gods i brødteksten. Det er 
nok her bogen finder sin største be
rettigelse, og coffee-table formatet 
mere end appelerer til adspredte 
punktnedslag i det enorme materi
ale.

Kim Foss

Kaare Schmidt: FILM -  Historie. Kunst. In
dustri. 416 s. 400 kr. Gyldendal.

Ken Russels ‘China Blue', der danner illu
stration for K. Schmidts betragtninger om 
amerikanske populærfilm vs. europæiske 
kunstfilm.
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