W

O

O

D

Y

A

L

L

E

N

Migog Afrodite
Det selvbiografiske element
i Allens seneste film er ikke
til at tage fejl a f men han
form år at fortælle med en
vitalitet og humor, der
synes genfundet fra tid
ligere tiders overlegne
værker
Og den unge Oscar-vinder,
M ira Sorvino, er helt oppe
i niveau med salig
M arilyn, da hun var aller
bedst.
a f Claus K jæ r
oody Allen er tilsyneladende
over kriserne i privatlivet, og
overgår sig selv med Mig og Afrodite
(Migthy Aphrodite). Han både for
nyer og kommenterer egne temaer
og figurer. Men først og fremmest
skal filmen ses på grund af den nye
stjerne Mira Sorvino, som fik Oscarstatuetten i år. Var man ellers ved at
være træt af at se unge kvinder falde
for Woody, så får klichéen nye
talentfulde ben at gå på med hende.
Filmen begynder med et klassisk
græsk kor, og et øjeblik fristes man
til at tro, at det er en forkert spole,
operatøren har sat på. Men efter få
minutter befinder man sig godt til
pas i et velkendt restaurantmiljø på
Manhatten. Her diskuterer Lenny
(Allen] intenst med hustruen
Amanda (Helena Bonham Carter]
og et par venner muligheden for
adoption. Amanda har dårligt tid til
graviditeten, og Lenny protesterer
kraftigt: han ønsker overhovedet
ikke børn. De selvbiografiske refe
rencer går ikke upåagtet hen, og i
næste scene bringer parret en lille
dreng hjem fra adoptionshjemmet.
Han ligner Broderick Crawford,
ifølge Lenny. Efter nogle år viser

meget intelligent kvinde. Dette sker
på trods af korets inderlige advar
sler -D O N T BE A SCHMUCK! som den former sig på en blanding
af klassisk græsk og jiddisch! Kassandra - the party-pooper!, som hun
kaldes af korlederen (F.Murray Ab
raham] - lover naturligvis alskens
ulykker.
Det lykkes Lenny at opspore den
rigtige moder, som viser sig at være
en småtbegavet pornoskuespiller
inde - med kunstnernavnet Judy
Cum(!] - hvis kropslige fortrin be
stemt er mere overbevisende end
hendes IQ! Der er ikke mange
hjemme på øverste etage, men sikke
en trappe! Linda er ganske sød, og
ikke så kynisk som faget ellers
kunne lægge op til. Hun hår faktisk
det berømte hjerte af guld! Uden at
give efter for hendes seksuelle til
bud eller at røbe sin virkelige mis
sion, sætter Lenny sig for at skaffe
hende et bedre liv. Hendes alfons,
Ricky the Pimp (Dan Moran], er
dog ikke umiddelbart klar til af fri
give hende. Lenny skaffer Linda en
date med en ung bokser - til festligt
Cole Porter akkompagnement fra
koret! - samtidig med at ægteskabet

d re n g e n sig a t v æ re u tr o lig t v e lb e g a 
v e t, og L e n n y s æ tte r sig fo r a t fin d e

m e d A m a n d a k o m m e r in d i e n
krise, d a h u n in d le d e r e n affæ re

hans rigtige mor. Hun må være en

med en smart galleriejer (Peter Wel-

ler]. Alt ender desuagtet godt, skønt
på en noget anden facon end Lenny
- og publikum! - havde tænkt sig.
Mira Sorvino yder en utrolig ind
sats som Linda. Hendes stemme lig
ger nær Kermit the Frog’s, og hun
har en latter, som vel kan karakteri
seres som automatisk. Figuren er
lykkelig uvidende om det skamfulde
i luderprofessionen; ja, faktisk er
hun lidt stolt af sine film! Hun for
mår med få og rigtige midler at gøre
rollen sympatisk, hvor den ikke ér
det, og vækker minder om Marilyn
Monroe, når hun var bedst. Det er
naturligvis rart at se Helena Bon
ham Carter i en nutidig rolle, men
hun virker nu lidt tam med ameri
kansk accent. Til gengæld byder fil
men på et lykkeligt gensyn med
Claire Bioom og Olympia Dukakis.
Det er rart at Allens figur ikke er
slet så plaget længere, og han for
nyer sine temaer på en overbevi
sende og følsom måde.
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