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En god film skal være foruroligende, sjov, anderledes, og den må gerne 
være kommerciel, ifølge David O. Russell. I den utraditionelle og 
genrefornyende Golfkrigsfilm Three Kings lykkedes dette mål til fulde 
for en instruktør der selv udnævner sine favoritfilm fra 1970’ernes 
Nye Hollywood som sin selvbestaltede ’filmskole’

D avid O w en Russell (f. 1958) rejste efter 

universitetet til N icaragua hvor han arbej

dede på et undervisn ingsprogram  for 

analfabeter. Først som  28-årig tog  han  

beslutningen om  et karriereskift og  

begyndte at skrive hvad han selv betegner 

som  ’dårlige m anuskripter’. H ans første 

film , S p a n k in g  th e M o n k e y  (1994), gav 

ham  publikum sprisen ved den, for uaf

hæ ngigt producerede film , så vigtige 

Sundancefestival. D et er en m isantropisk, 

kulsort kom edie om  et incestuøst forhold  

m ellem  en m or og en søn  og i m ere over

ordnet forstand om  det generelt proble

m atiske i at løsrive sig fra sine forældre. 

D en m edicinstuderende Ray (Jeremy 

D avies) er tvunget til at passe sin sengelig

gende m or (Alberta W atson), der har 

brækket benet. H un vil helst ikke have, at 

han er for læ nge væ k når han går tur, for 

han skal helst ikke m ødes m ed nabopigen, 

m en han m å gerne m assere hendes ben  

dér hvor gipsen  slutter øverst på låret! En 

foruroligende film  fordi m oderens 

om klam ring bliver græ nseoverskridende 

og Rays seksuelle frustrationer er spændte. 

Film ens titel er slang for at m asturbere og  

heller ikke dét kan Ray få lov til. Hver 

gang han går i gang på badeværelset, piber 

og kradser den bortrejste fars racehund  

højlydt på døren. M en det seksuelle sam - 

2 4 0  kvem  m ed m oderen gør det tydeligt for

den forpinte Ray, at han m å væk. Og efter 

at det er m islykkedes for ham  at begå selv

m ord ved at kaste sig ud fra en klippeaf

sats, ser vi h am  i film ens slutning blive 

taget op af en truck på landevejen - nu er 

han på vej væk.

I sin anden film , F lirtin g  w ith  D isaster  

(1996), tager Russell - i et hæsblæsende 

tem po - fat på screw ball-genren. Igen er 

udgangspunktet en lille fam ilie hvor fade

ren M el C op lin  (Ben Stiller) ikke føler, at 

han kan give sit otte m åneder gamle barn 

et navn eller gå i seng m ed  sin kone N ancy  

(Patricia A rquette), før han har fundet 

frem til sine b iologiske forældre. De b eg i

ver sig ud for at opsøge dem  sam m en m ed  

den kiksede fam iliekonsulent Tina Kalb 

(Tea L eoni). Senere slutter et par h o m o 

seksuelle betjente sig til selskabet; den ene  

er Nancys ven  fra gym nasiet. I en sand 

k ønnenes k om ed ie  går det heller ikke 

bedre end at M el bliver tiltrukket af Tina  

og N ancy flirter m ed den hom oseksuelle  

gym nasieven  Tony. M en hvor en traditio

nel kom edie v ille  ende m ed  at de går i 

seng m ed h inanden , så bliver Nancy og  

Tony f.eks. taget på fersk gerning af M el, 

hvor Tony slikker hendes armhule. Et a f  

flere eksem pler på Russells intention om , 

stille m en  stø t, at undergrave de gængse 

genreforventninger.

I sine to første film  udforskede Russell
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det at finde sin  identitet i forhold til, eller 

måske nærm ere på trod s af, sin biologiske  

fam ilie. D et blev gjort i et klart og  reali

stisk billedsprog, m ed  hang til m ontage af 

rituelle handlinger.

C om bat-vérité -  ’th is is a m edia w ar’.

Russells væsentligste film  er T h ree  K ings

(2000), som  er en satirisk krigsfilm , der 

foregår i Irak um iddelbart efter G olf

krigens afslutning i m arts 1991. D e tre 

’konger’ sp illes af G eorge C looney, Mark 

Wahlberg o g  Ice Cube m ed  Spike Jonze 

som  fjerde musketer. D e  finder et kort 

m ed angivelser af, hvor Saddam  har gem t 

det guld, so m  han angiveligt stjal fra 

Kuwait, og så går den v ilde skattejagt. M en  

undervejs udvikler de raske soldater en

sam vittighed og viser sig til slut som  

sande hum anister, da valget står m ellem  

enten  ussel m am m on  eller at hjælpe iraki

ske m odstandsfolk  i sikkerhed over 

græ nsen til Iran. Stilistisk er film en blevet 

kaldt for en ’com bat-vérité’, m ed  dyna

m isk brug a f kam erabevægelser rundt, 

forbi og hurtigt op til vore helte, der lige

ledes er i bevæ gelse, kom bineret m ed  

utraditionelle vinkler og fraværende 

establishing-shots. Swishpans bruges til at 

vise et projektils vej til m ålet, da ’konger

nes’ første reelle dræ bende skud affyres 

m od  Saddam s soldater. Og special effects- 

shots viser kroppe der penetreres af pro

jektiler og følger kuglens ødelæ ggende vej 

gennem  de m enneskelige indvolde. T h ree  

K ings  er ikke en ’b od y-cou n t’-film , den 241
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individuelle død  er konkret, sm ertefuld og  

fatal. K ugle-sekvenserne giver derfor 

m ening, i den forstand at krig grun d

læ ggende handler om  at destruere den  

m enneskelige krop så effektivt som  

m uligt.

Inspirationen fra både The D irty Dozen 

(1967, D et beskidte dusin), M .A.S.H .

(1970) og Kelly’s Heroes (1970, Kellys 
helte) er tydelig, m en Russell finder sin

egen ekspressive visuelle stil i skildringen  

af den verdensberøm te m edie-krig. H an  

kom binerer elegant et nuanceret fjende

billede, en tør humor, e t actionfyldt plot, 

m ed en kritisk skildring a f krig og m ed ie

dæ kning, som  to  sider a f  sam m e sag. 

Russell bliver derm ed en  lovende elev fra 

sin egen ’film sk ole’, 1970’ernes Nye 

H ollyw ood -film , og fremstår som  en bil- 

ledskabende o g  genrefornyende instruktør 

m ed både hold n in g  og happy end.

Helle Kannik Haastrup
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