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Da 1980’erne blev til 1990’erne, bragede britisk modelanimation gennem 
alverdens filmlærreder. Nick Park stod som eksponent for denne fornyelse 
af dukkefilmen, og efter at have hjembragt adskillige Oscars udfordrer han 
nu fra europæisk side Disney på den animerede spillefilm

Året var 1993. Den idylliske m iddelalder

by Annecy i regionen H aute-Savoie nær 

den  schweiziske græ nse lagde endnu  

engang lokalitet til Festival International 

d u  Film d ’A nim ation . Festivalen er ani- 

m ationsfilm ens svar på C annes og  havde 

h id til været dom ineret a f tegnefilm en som  

genre, m en dette år sku lle blive m eget 

anderledes, til især franskm æ ndenes store 

fortrydelse: Briterne k u n n e præsentere en 

kaskade af fu ldstæ ndig vidunderlige film, 

for det m este produceret i Aardman  

A nim ations studier beliggend e i Bristol. 

T illige brød englæ nderne dom inansen  af 

tegnefilm , for deres væ rker var anim eret 

m ed  dukker a f m odellervoks, og  dét år i 

A nnecy blev det fu ldstæ ndig evident at 

briterne havde form ået at forny en genre, 

som  ellers m est var forbu ndet m ed østeu 

ropæisk eller lidt a ltm odisch  karakter.

R evival af en  gam m el genre. Aardm an  

A nim ations b lev skabt a f  to skolekam m e

rater, Peter Lord og D av id  Sproxton, som  

siden  starten a f 1970’erne havde opnået 

en  vis succes m ed sm å m odellervoksfilm  

produceret til børneafdelingen på BBC.

En begyndende reklam efilm sproduktion  

satte dem i stand til at eksperim entere  

m ed  m ediet, og  et af eksperim enterne var 

dokum entariske dukkefilm: Lydmænd  

b lev  sendt ud m ed båndoptagere for at 

optage bidder af dagligdags samtaler, der 

b lev  klippet o g  mixet til et færdigt lydbil

lede, som så inspirerede instruktørerne til

opbygningen af storyboardet. Herefter tog  

anim atorerne fat og  anim erede figurerne 

efter lydbåndet - som  noget nyt; m ed  

læ besynkronisering - en feature som  teg

nefilm en havde benyttet sig a f siden to n e 

film ens opfindelse og  som  nu pludselig  

sparkede den klassiske dukkefilm  fra 

stum film en  ind i tonefilm en s tidsalder.

Indførelsen af com putere under op tagel

serne til at checke bevæ gelserne i det 

enkelte billede, var dén teknik som  p lu d 

selig m uliggjorde læ besynkronisering, 

m en som  også sørgede for, at an im atio- 

nerne frem trådte langt m ere flydende og  

undgik den klassiske dukkefilm s hakkende  

bevægelser. Endvidere var disse serier, som  

Aardm an producerede til BBC og C hannel 

4, ikke tiltæ nkt et børnepublikum , m en  

blev vist på tv i prim etim e. M odelan im a

tion  blev m ed ét slag enorm t populæ rt 

hos et m odent publikum . M usik- og  

reklam ebranchen kunne ikke få nok, og  

A ardm an fik vokseværk.

M od elan im ation  goes to H ollyw ood . Til

dette kreative m iljø i Bristol ankom  i 1985 

en ung student fra N ational Film 8c 

Television School i L ondon. N ick Park (f. 

1958) m edbragte en halvfærdig elevfilm  

fra film skolen og fik ansættelse på 

Aardman A nim ations som  anim ator på 

deltid. N år der var tid for det ordinære 

arbejde m ed  børne- og  reklam efilm ene, 

hjalp Lord og Sproxton den talentfulde  

anim ator, der m ed skæ bnens hjælp var 229
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faldet ned  i deres turban, m ed at fæ rdig

gøre sin  elevfilm  om  en m and og hans 

hund, der bygger en rumraket for at flyve 

til m ånen og spise ost. Wallace & G rom it 

var født og film en A Grand Day Out 
(1989, Walter og Trofast - Alle tiders skov
tur) var så overbevisende, at den indbragte 

Aardm an og N ick  Park deres første Oscar- 

nom inering.

Sam tidig lod Lord 8c Sproxton N ick  

Park instruere det sidste opus i en serie af 

voksenanim ationer kaldet ‘Lip Synk’. N ick  

Park satte sig for at lave en film  om  dyr i 

zoolog isk  have og  begyndte at rende rundt 

i en zo o  m ed sin båndoptager. D yreværns

foreninger er en tem m elig  frygtet m agt

faktor i England, så da det gik op for 

ledelsen af den pågæ ldende zoo, at den  

besynderlige unge m and, der rendte rundt 

og op tog  lyde i deres have, havde til h en 

sigt at lave en film  om  indespærrede dyr, 

blev han øjeblikkeligt sm idt på porten. A f 

og til fører m odstand  til kunstnerisk

o p fin d som h ed  og i stedet optog N ick  Park 

sine lydspor m ed  venner, naboer og  

studiekam m erater og lod  disse konversati

oner være b estem m ende for sine anim ati

oner m ed sæ re dyr, so m  reflekterer over et 

liv i fangenskab: En allegori over det 

m oderne vestlige sam funds tryghedsnar- 

kom ani, det m ultietn iske britiske sam fund  

og  den universelle h igen  efter frihed. Den 

unge student havde nu  lavet to film  i sit 

liv. Begge b lev  nom ineret til en O scar i 

1990, og m ed  Creature Cornforts (1990, 
Bag tremmer) vandt Aardman og  N ick  

Park deres første Oscar.

Fra stum film  til Spielberg. I A nnecy 1993 
var der på en  græsplæne foran festivalpa

læ et rejst et gigantisk filmlærred, og  da 

m ørket foldt over den bjergom kransede 

by, op levede det forsam lede publikum  

under åben h im m el verdensprem ieren på 

The Wrong Trousers (1993, Walter og 
Trofast - De gale bukser) med m akkerpar
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ret Wallace & Gromit. F ilm en var intet 

m indre end  en revolution! U dover en  

excellent tim in g  i an im ationen  var film ens 

kam eragange og k lipning ophøjet til per

fektion. V æ k var tidligere dukkefilm s præg 

a f  affilmet teater, og i stedet var trådt den  

sam m e grundlæ ggende film iske glæde, 

so m  bragte Steven Spielberg til tops m ed  

Indiana Jones-film ene.

D en hæsblæsende jagt på skurken i slut

ningen af film en, ud ført på pistol, m od el

jernbane o g  underbukser er allerede gået 

over i film historien. T egnefilm en har som  

kunstart også  udviklet sig og  brugt com 

puterne som  redskab til at udvikle fanta

stiske kameragange o g  scenerier, m en den  

er alligevel for  altid b u n d et til papirets to 

dim ensioner og tegningens fladhed. 

Aardman og  Nick Park udnyttede m od el

an im ationens tre d im ension er til at o p 

hæ ve skellet m ellem  an im ation  og  en hvil

ken som h elst anden professionel film , 

eller som fotografen D avid  Sproxton  

udtrykker d et med æ gte britisk underdri

velse: “Tilfældigvis laver vi anim erede 

film , men grundlæ ggende laver vi film  på 

en  fuldstæ ndig konventionel måde: Der 

bliver lavet m anuskript og  storyboard, de 

bliver belyst o g  filmet - b lot tager det os 

m eget lang tid  at lave d em , m en m etoden  

er fuldstæ ndig som på en live action  film.”

C asting og design. F ilm historien  er fyldt 

m ed  uforglem m elige kom ikerduoer som  

G øg & G okke, Fy & Bi, Bop H ope & Bing 

Crosby, og til denne kongeræ kke kan nu 

føjes Wallace & Grom it. A llerede på sin 

elevfilm  havde Nick Park opstøvet en  

arbejdsløs skuespiller til at lægge stem m e  

til Wallace, en  ikke alt for k log opfinder  

m ed hang til ost. Peter Sallis’ slæ bende og  

yderst britiske røst glider perfekt ind i fil

m en s univers som  et koncentrat a f engelsk  

hverdag. H unden  G rom it er betydeligt

m ere intelligent og overbæ rende end sin 

tobenede ven, m en er til gengæ ld stum  og  

har ingen m und. H ele figurens udtryk er 

m esterligt udtæ nkt og  anim eret alene gen 

nem  ørerne og øjenbrynenes bevægelser. 

En pingvin  er i rollen som  film ens skurk 

fu ldstæ ndig udtryksløs, m en netop  dette 

fravær af ansigtstræk gør det um uligt at 

afgøre figurens sindstilstand, og  efterlader 

en diabolsk dobbelttydighed så karakteren 

fremstår m ed  en frysende psykopati.

D en  europæ iske udfordring. The Wrong 
Trousers vandt en Oscar i 1993, og  den  

sidste film  i Wallace & G rom it-trilogien  A 
Close Shave (1995) vandt m ed selvfølgelig

hed sin Oscar. A nim ation  er en frygtelig 

langsom m elig  proces, og  det er m eget let 

at m iste overblikket undervejs, m en her 

var altså en film skaber som  i sit unge liv 

kun havde skabt fire film: Alle fire blev  

nom ineret til en Oscar og tre a f dem  

vandt faktisk én. En sådan succes måtte 

naturligvis få konsekvenser, og  N ick Park 

blev gjort til m edejer a f Aardman A ni

m ations, som  nu m ed  en helt ny produk

tionsenhed  i udkanten a f Bristol satser på 

m odelanim erede spillefilm , finansieret af 

det Spielberg-ejede D ream W orks som  en 

direkte udfordring a f D isneys m on op ol.

Dream W orks har foreløbig afsat finansi

ering til fem  film  der hver koster om kring  

en kvart m illiard kroner, og tillige givet 

Aardm an fuldstæ ndig kunstnerisk frihed. 

D en  første a f disse spillefilm , Chicken Run 
(2000, Flugten fra hønsegården), som  er en 

pastiche over John Sturges’ A nden  

Verdenskrig-klassiker The Great Escape 
(1963, Den store flugt), færdiggjorde Nick  

Park og  Peter Lord i slutn ingen a f 2000. 

Både dén og  Wallace & G rom it-film ene  

antyder en yderligere årsag til den  interna

tionale succes: Alt for ofte udvandes euro

pæ iske film  og  lader sig am erikanisere, når 231
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der er store budgetter involverede, a f en 

frygt for ikke at kunne konkurrere inter

nationalt.

M en Aardm an og N ick  Park er gået den  

m odsatte vej: D eres fingeraftryk og  bud

på en global succes har været at b ib eh olde  

et lokalt sæ rpræg - i dette tilfælde et styk

ke ultra britisk  hverdag, i en am erikanise

ret verden.

Steen Dalin
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