
Kevin Smith
Kevin Smith er både blevet kaldt for ’’grunge Godot” og ’’kongen af 
generation x-filmen” på grund af debut- og gennembrudsfilmen 
Clerks, hvilket han som en sand gen-x’er naturligvis ikke er begejstret 
for. Men Smiths force er den absolut politisk ukorrekte komedie, der 
med en skarp dialog på indforstået humoristisk vis hudfletter medie- 
og populærkulturen af i dag, hvilket den seneste Dogma er endnu et 
klart bevis på

Kevin Sm ith skrev, instruerede og  co-pro- 

ducerede Clerks (1993), en sort-hvid  

low budget film  om  en  lørdag i superm ar

kedsekspedienten D ante H icks (Brian  

O ’Halloran) liv. F ilm en blev et hit på 

Sundance-festivalen i 1994 og blev solgt 

m ed  slaglinjen: ’’Just because they serve 

you , doesn’t mean th ey  like you”. For som  

D ante selv siger, så v ille  det være et godt 

job , hvis det ikke lige var for kunderne! 

H ans ven arbejder i v ideobutikken  ved 

siden  af, og  de to venner diskuterer sex, 

d en  dybere tolkning a f  Star Wars og  dens 

sequels, kunder, videoer og  toiletpapir. 

Film ens visuelle stil er m inim alistisk , og  

det er d ialogen som bærer film en igen

nem . løvrigt et markant træk hos flere af 

1990’er-generationens nye am erikanske 

instruktører, som  f.eks. Q uentin  Taran- 

tino, Whit Stillman o g  Richard Linklater. 

Clerks’ hum oristisk udleverende, obskøne  

o g  absurde dialog ram m er i plet m ed sit 

portræ t af en  ganske bestem t tid og  gene

ration

G eneration  X . G eneration X blev beteg

nelsen  i 1990’erne for unge, der ikke 

betragter deltagelsen i rotteræset som  

livets væsentligste in d h old , m en som  for

holder sig ironisk tilbagelæ net til alle der 

gør. Og hvis m an har et job, så er det et 

’M cjob’, et underbetalt job  uden frem tid,

som  m an kun har for at skaffe de forn ød 

ne penge. D et kunne godt være en karak

teristik a f Kevin Sm ith, der som  D ante i 

Clerks også selv arbejdede i det superm ar

ked, hvor Clerks er optaget. H jem m e- 

fødingen Kevin Sm iths base er N ew  Jersey, 

hvor han også kom  til verden i 1970, m ed  

en opvæ kst hvor han m ed egne ord for

drev tiden m ed at se tv, læse tegneserier og  

gå i kirke om  søndagen. Senere kom  han  

på film skole i Vancouver, som  han ikke 

afsluttede fordi han brugte det sidste års 

’tu ition ’ på at lave Clerks. H jem staten N ew  

Jersey har også givet navn til hans tre 

første film  - N ew  Jersey-trilogien -  der 

om fatter Clerks, Mallrats (1995) og  

Chasing A m y  (1997).

D en næ ste film  i trilogien blev en stor- 

produktion , finansieret a f Universal, og  

Sm iths ønske var at lave en ’’kids lost in a 

mall m ovie”. M en Mallrats blev ikke 

nogen succes. Sm ith blev anklaget for at 

have ’solgt ud ’ og  svigtet sine rødder i det 

uafhæ ngige m iljø. M en den tredje film , 

Chasing Amy, lykkes som  en fornyelse af  

’boy m eets girl’-form ularen, hvor han er 

’straight’ og  hun ikke er. Stereotyperne om  

køn og seksualitet sættes i spil, m en kun  

for at blive vendt på hovedet. De to tegne

serietegnere H olden (Ben Affleck) og  

Banky (Jason Lee) både bor og arbejder 
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blevet voksne. Pludselig en dag m øder  

H olden Alyssa (Joey Lauren A dam s), der 

også er tegneserietegner, m en som  des

værre for ham  er lesbisk. D e bliver rigtigt 

gode venner og tilsidst tilstår H olden sin 

forelskelse til Alyssa. H un bliver vred fordi 

det er let for ham  at sige, m ens det er 

hende der må forandre sig -  hvis hun kan 

gengæ lde hans følelser. D et gør hun og de 

indleder et forhold. M en, viser det sig, 

m ed skæbnens ironi, så er det ikke Alyssa 

der skal ændre sig m est, m en  derim od  

H olden. H an kan godt acceptere hendes  

lesbiske fortid, m en  har svært ved at g o d 

tage hendes tidligere sam vær m ed m æ nd, 

og deres forhold går i stykker.

En fast bestanddel i Sm iths film univers 

er duoen Jay (Jason M eews) og Silent Bob

(spillet af speedsnakkeren selv, Kevin  

Sm ith), de fungerer både som en slags 

græsk kor o g  som  et fyldigt auteur-mærke, 

der på deres egen facon kom m enterer og  

deltager i handlingen. O g det er da også 

dem , der i C h a s in g  A m y  må forklare 

H olden betydningen a f film ens titel, der 

er et udtryk for den p ige som var den ene

ste ene, m en  som  man lod  slippe væ k og 

som  m an sid en  altid forgæves vil søge  

efter.

I sin seneste film bevæger Sm ith sig væk 

fra det generationsportræ tterende og ud i 

et mere bredt form uleret kultur- og  sam 

fundssatirisk ærinde. Funderingen i popu

lærkulturens jargon er stadigvæk intakt, 

m en nu har drengerøvshum oren og  

plathederne fået den begræ nsede plads de
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fortjener. D o g m a  (1999) er intet m indre  

en d  en religiøs kom edie om  to engle sp il

let af ’gulddrengene’ B en Affleck og Matt 

D am on, der er blevet forvist a f Gud fra 

Paradis og gerne vil tilbage igen. En k on 

troversiel satire, der ikke bare ram m er den  

katolske kirke, men også  andre organisere

de religioner. Inkarneret i en kardinal der 

gerne vil m arkedsføre troen  som  ’’C atholi- 

cism  W ow” o g  Jesus so m  en sm ilende  

’’Buddy Jesus”, med tom m elfingeren  vendt 

opad. På d en  vis langer Sm ith også ud  

efter popkulturens egen  kyniske ’intet er 

helligt’-attitude når der skal tjenes penge.

D og m a  er interessant, både fordi den

uden tvivl selv ’tror’ -  Gud er tilbage i fil

m ens slu tn ing - m en også fordi den på 

befriende vis tager sin provokerende dia

log  og  sine attituder fra den uafhæ ngige  

film  m ed ind  i denne storproduktion.

Også i D og m a  finder handlingens kli

m aks sted i N ew  Jersey for lokalpatrioten  

Kevin, m en  instruktøren Sm ith har in te

griteten i behold . Han har bevaret og  

videreudviklet sin anarkistiske, begavede  

hu m or fra selvbekræftende distanceret 

generation-x-iron i i C lerks  over om ven 

d ing af kæ rlighedskom ediens stereotyper i 

C h a s in g  A m y  til begavet sam funds-satire i 

D og m a . Selvom  han er ’gået m ainstream ’, 

så er Kevin Sm ith stadig uafhængig.

H elle  K a n n ik  H a a stru p
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