
Quentin Tarantino
Tarantino er blevet udråbt som sin generations instruktør, og med den 
tarantinoske brutal isme samt de vittige og politisk ukorrekte dialoger 
blev han i 1990’erne et hit blandt unge, et varemærke, der står for 
originalitet, og som garant for en oplevelse der er cool

H an  er b erøm t på lin je m ed Spielberg, og  

p å  rekordtid har han opnået en status å la 

D avid  Lynch. Navnet er Tarantino - 

i nd iew ood-instruktøren  - der bragede 

igennem  m e d  Reservoir Dogs (1992, 

H åndlangerne) og so m  m ed Pulp Fiction 

(1994) skabte et ku lt-fæ nom en  og  blev  

verdensberøm t. Årtiet har stået i Taran- 

t in o s  tegn, o g  som eksponent for alt, hvad 

d e r  var h ip t og  cool, har han appelleret 

b redt og sam tid ig  form ået at opdyrke et 

u n g t og d istin k t publikum . 1 et fin de siéc- 

le-perspektiv  anskues han som  9 0 ’er- 

fæ nom en, d er  ramm er og  indfanger tids

ånden . M en m ed sine intertekstuelt for

tæ ttede fortællinger, der har affødt en ny 

receptionskultur i cyberspace, peger han 

in d  i dette årtusinde; o g  som  sådan er 

Tarantino an d et og m ere end b lot ‘the fla- 

v o r  of the d ecad e’.

Kom eten! Få instruktører har haft en så 

bem æ rkelsesværdig karriere som  Q uentin  

Tarantino (f . 1963). H an  blev fra første 

fæ rd  anerkendt som et kreativt geni - 

9 0 ’ernes M ichelangelo  - lød  proklam atio

n e n , mindre kunne ikke gøre det. Siden 

k o m  kritikken, og h istorien  om  m anden, 

d e r  startede p å  toppen for derefter at 

arbejde sig nedad, har ud løst sam m enlig

n in g  med en  a f  film ens absolute star-per

sonligheder, nem lig O rson  W elles.

L igesom  W elles blev T arantino ‘over night’ 

e t kulturelt ik on , hvorefter hans stjerne

status hurtigt dalede, alt im ens hans film  

blev udråbt som  klassikere.

Reservoir Dogs var et sam talefæ nom en  

allerede inden prem ieren. Film en havde 

navne som  Harvey Keitel og Steve 

Buscem i på rollelisten, alligevel b lev den  

prim ært lanceret som  ‘en Tarantino film ’ - 

en sjælden praksis, når skuespillerne er 

stjerner og instruktøren ‘n ob od y’. M ira- 

m ax’ lanceringsstrategi var et scoop, og  

når Tarantino fremstår som  90’ernes u lti

m ative auteur skyldes det ikke m indst god  

m arkedsføring.

A uteuren på den intertekstuelle arena.

Tarantinos film  og ikke m indst hans 

m anuskripter var kritiker- såvel som  p u b 

likum ssucceser, og proportionalt m ed suc

cesen voksede det som  Jim C ollins har 

kaldt feticheringen a f  independent instruk
tøren. Eller var det om vendt hele det 

m ediecirkus, som  personen gav anledning  

til, der skabte opm æ rksom hed om  film e

ne? I tilfæ ldet Tarantino er det svært at 

skille personen fra oeuvret og værket fra 

udenom svæ rket, for som  film analytikeren  

A nne Jerslev anfører, er Tarantino at b e

tragte som  et intertekstuelt tegn, der cir

kulerer på tværs af teksttyper i et film - og  

m ediekulturelt kredsløb. Således har Ta

rantino gæ steoptrådt i Robert R odriguez’ 

film  Desperado (1995), og  i kraft a f sin  

status som  star og sin funktion  som  su c

cesrigt varemærke b låstem plet dennes 261
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film . Ved at optræ de snart i rollen som  

skuespiller og  instruktør, snart som  pro

ducent er Tarantino blevet eksponeret 

overalt; og via sin person har han i utallige 

sam m enhæ nge prom overet sit oeuvre. 

Sam spillet m ellem  person og værk er en  

vigtig brik i forståelsen af, hvorledes 

Tarantino som  ‘event’ i en film kultur, der i 

stigende grad er interm edialt organiseret, 

har grundlagt en ny receptionspraksis.

Når Tarantino anbringer selvbiografiske 

m om enter i sine film ved i P ulp F ic tion  at 

lade V incent og  Jules drage m od  K noxville  

(Tarantinos fødeby) eller kalder Butchs 

m otorcykel ‘Grace’ efter sin u n gd om s

flam m e ‘Grace Lovelace’, så sker dette m ed  

publikum  for øje. Tarantinos oeuvre er et 

stort referenceværk, og  eksem plerne på de 

selvbiografiske referencer er utallige og  

signifikante, da de fungerer som  en m ar

kedsstrategi m ed henblik  på at organisere 

tilskueradfærd. Instruktører som  Lynch og  

W oody A llen har ligeledes materialiseret 

sig i og udenfor værket m ed det form ål at 

binde oeuvret sam m en ved at skabe korre

spondance m ellem  autor, værk og  tilskuer. 

M en få instruktører har som  Tarantino  

form ået at gå i d ialog m ed sit publikum  

og mestret selviscenesæ ttelsens kunst for 

herigennem  at udnytte effekten af det, 

som  Bazin advarede m od , nem lig  ‘den  

æstetiske personlighedskult’.

T arantinom ania - en  ny receptionskultur.

Tarantinos flair for distinkte recepti

onskulturer kan delvis begrunde, men  

næ ppe forklare det som  den tyske m ed ie

forsker Peter Korte har udråbt som  ‘taran

tinom ania’. Når Tarantino har affødt en ny 

receptionspraksis og  i 90 ’erne er blevet en 

k u ltu re l begivenhed skyldes det ikke 

m indst internettet, hævder Korte. D et var 

de utallige fanhjem m esider og  de konstan- 

2 6 2  te ‘Tarantino er gud ’-proklam ationer, der

skabte gen iku lten  og fik Tarantino til at 

eskalere som  fæ nom en p å  nettet.

O m vendt afspejler de korresponderende 

‘sites’ hyper-tekst-strukturen i Tarantinos 

film , og når h an  i 90’ern e blev et a f  det 

m est refererede navne p å  nettet, skyldes 

det frem for alt hans æ stetiske praksis. Få 

instruktører har en så elaboreret lånetek

nik, og  når teksturen - i form  af e t fintma

sket net af recirkulerede billeder - appelle

rer bredt, skyldes det prim æ rt referencer

nes integration  i den g o d e , men k o m 

plekst fortalte historie. Tarantinos legende 

struktur ansporede publikum  til a t  gå på 

jagt efter p lottets rette sam m en h æ n g, alt 

im ens det fik m uligh ed en  for at dyrkede 

Tarantinos affinitet til rapper-kulturen  

gennem  den praksis, s o m  Geoff A ndrew  

kalder‘the aesthetic o f  sam pling’.

O g i cyberspace kun ne fans i v irtuelt 

fælleskab udrede trådene og diskutere 

Tarantinos m ix  af b -film , hongkong-acti- 

on m elod ram a og  artfilm  samt a lle  forbil

lederne lige fra John W o o  over S a m  

Peckinpah til Martin Scorsese og ikke  

m indst Jean-Luc G odard. Med produkti

onsnavnet A Band A part havde Tarantino  

afsløret sig selv  som intertekstuel terrorist 

og  G odard-fan og d erm ed  unddraget sig 

m uligheden  for at blive klandret fo r  plagi

at. O g m ed b evid sth ed en  om, at auteuren  

i dag ikke skaber, men sam m ensæ tter ori

ginalt, honorerede fans mesterværket og 

reklam erede kvit og frit for det; a lt  imens 

de i praksis cem enterede det i de endeløse  

diskussioner a f  Tarantinos referencer til 

andre film .

På tværs a f kulturelle skel. Når Tarantinos 

visuelle reservoir blev e t aktiv for  hele 

videogenerationen , m e n  også rak te  udover 

den - således blev P u lp  Fiction  e n  block

buster, der lø b  med D e  Gyldne Palm er og  

syv Oscars - hænger d e t  sam men med
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Tarantinos evne til at nyfortolke populæ r

kulturen. 70’er-ikoner som  John Travolta 

og blaxploitation-stjernen Pam Greer er i 

Tarantinos version m ere end blot et gen

syn værd. I 90’erne genbruges populæ r

kulturelle fragm enter selvbevidst, sam tidig  

m ed at trash-kulturen hos Tarantino in te

greres og  bliver en m ere synlig del af gen

reuniverset. P ulp F ic t io n  er netop ikke 

pulp - dvs. gårsdagens trash m en en  

refleksion over den. A t se Tarantinos film  

er således ensbetydende m ed  at se p o p u 

lær- og  subkultur som  art-film . Tarantino 

er ikke eneste eksponent for den proces, 

som  Twitchell har beskrevet som  et sam 

m enfald m ellem  sub- og  massekultur.

M en m ed sin auteurstatus og den prestige, 

der knytter sig til navnet, har Tarantino 

form ået at gå nye veje.

Når anm elderne gik  i chok over From  

D u sk till D aw n  (R obert R odriguez 1995), 

skyldes det ikke den ne action-roadm ovie- 

splatter-horror-hybrid i sig selv, m en  det 

faktum , at dette - set m ed  anm elderøjne - 

m ix a f trashkulturens sm agløsheder for

lod subkulturens lukkede kredsløb og  hav

nede i kom m erciel b iografdistribution .

M ens P ulp F iction  fik enorm  kulturel 

resonans og blev en blockbuster, der pro

duktionsm æ ssigt gav Tarantino carte 

blanche til smalle produktioner som  F ou r  

R o om s  (1995), så viste receptionen af  

denne episodefilm , at Tarantino på trods 

af de indbyggede ‘m arketing hook s’ ikke 

altid form åede at hæ gte publikum  på kro

gen. Trods m egastjernen Bruce W illis’ 

gæsteoptræden, der jo  bekræ ftede Taran

tinos m arkedsføringsværdi i H ollyw ood, 

appellerede film en m est til de såkaldte 

‘film  geeks’ - et insider-publikum , der 

besidder en kulturel kapital lig Tarantino 

& co’s.

Instruktøren som  genre. M ens receptio

nen og vurderingen a f Tarantinos film  har 

været stærkt svingende, kan der til 

gengæ ld spores en konsistens i hans p ro

duktion  - form elt såvel som  tem atisk. 

Temaer som  ære, loyalitet og  bedrag går 

igen i et univers, der er m odelleret over 

gangsterfilm en, m en som  gennem  Taran

tinos låneteknik og  brug a f signatur-sce

ner får en særlig personlig accent. 

Tarantinos film  er i udpræget grad ‘snak

ke-film ’, og  de fam øse dialogscener, hvor 

brutale lejem ordere taler o m  fodsex, f ilo 

soferer over burgers eller bestiller D ouglas  

Sirk-steak, har en tydelig signalværdi. Vi 

genkender Tarantino i d ialogen og i de 

scener, der på overraskende vis kobler 

vold  og hum or: f.eks. bilscenen hvor 

V incent ved et uheld gennem huller passa

geren på bagsædet, eller scenen hvor 

Robert D e N iros Louis har fået nok og  i 

irritation plaffer M elanie (Bridget Fonda) 

ned på en parkeringsplads.

Tarantinos brutalism e findes også i en  

m ere (gen)op livende udgave, når V incent 

m ed sit berøm te kanylestød redder M ia  

(U m a T hurm an) fra en overdosis. Scenen, 

der giver en ren ‘ind -u n d er-h u d en -op le- 

velse,’ er hum oristisk  og chokerende, sam 

tidig m ed at den er så udpræ get Taran- 

tin o’sk, at vi næ rm est forventer overras

kelsen. ‘Expect the unexpected , that’s w hat 

people love about Tarantino’ har Harvey  

Keitel udtalt, og det er lige præcis i dette  

spæ ndingsfelt m ellem  repetition og varia

tion , gentagelse og  fornyelse, at Tarantino 

etableres som  genre.

En Tarantino-film  springer ligeledes i 

øjnene pga. locations. M ed de m ere eller 

m indre uhum ske toiletter eller de for Los 

Angeles så typiske ‘diners’ forankres vi i et 

univers, der er fam iliært m en aldrig for

udsigeligt. H vem  kunne således forudse at 

vores ‘helt’ i P ulp  F iction  pga. noget så tr i

vielt som  et to iletbesøg skulle dø  i m idten 263
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af film en for så pga. triptykon-strukturen  

at blive genoplivet, m en kun for i tredje 

del nær at havne som  offer for to ‘lovers 

on the run’. M ed til h istorien  hører, at 

P um pkin og H oney B unny (T im  Roth og  

A m anda P lum m er) i deres uprofessionelt 

anlagte røveri g lem m er at tjekke rum m et, 

hvor V incent opholder sig. Takket være 

w c’et, Jules’ professionalism e sam t 

Tarantinos n on -k ron o log i kan film en slut

te m ed en happy ending og en gangsters 

forsonende tale om  syndsforladelse og det 

at begynde forfra.

En film , der går i ring og slutter der, 

hvor den egentlig  skulle begynde, kræver 

en opm æ rksom  tilskuer. D et handler om  

at se og ikke m indst at lytte i et univers, 

der er centreret om  kunsten at fortælle. 

V ittigheden får således en central p lace

ring f.eks. i R eserv o ir  D ogs , hvor der åbnes 

op for et hyper-m askulint univers. Kvin

der er fraværende, m en ikke desto m indre 

om drejningspunktet for en sam tale, der 

først drejer sig om  M adonnas L ik e  a  

V irgin , hvorefter diskussionen ender i et 

verbalt op gør om  kvinder og  drikkepenge.
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H istorien o m  et kup, der slår fejl og  for 

alle involverede ender fatalt, appellerer 

bl.a. ved sin  kom plekse flashbackstruktur.

G ennem gående for Tarantinos produk

tion  er kunsten at fortæ lle en historie, 

m en den går ikke nødven d igvis fra a til b. 

O g bedst som  vi har indstillet os på akro

nologisk  fortalte film , så overrasker Taran- 

tin o  med m ere lineæ rt fortalte historier 

so m  det er tilfældet i Ja c k ie  B row n  (1997). 

M ed sin utilregnelige facon står instruk

tøren  distancen som  genre for selvom  fil

m en  om kvinden, der snører alle og  gør 

sit livs kup, er en film atisering a f Elmore 

Leonards rom an R u m  P u n ch , bærer den 

Tarantinos um iskendelige signatur.

Film , der kræver sit p u b lik u m . Tarantinos 

film  er dialogiske, og  gennem  hele sin  

produktion formår h an  at involvere til

skueren i fortæ llingen, idet han gør film  

o g  ikke m indst vold på film  til et spørgs

m ål om  kom m unikation . M ed gangster

pastichen R eserv o ir  D og s , der bygger på 

kup-genren, gav Tarantino sit bidrag til 

‘N ew  Brutalism’ - low -con cep t film  som  

pga. deres realistiske voldsfrem stilling  

skabte røre. I Tarantinos herm etisk lukke

de genreunivers var virkelighedsreferencen  

kappet og autenticitet i stedet knyttet til 

publikum s oplevelse a f volden som  virke

lig-
Når den lange torturscene, der så at sige 

er film ens hovednum m er, chokerer, skyl

des det ikke voldsakten i sig selv. Kameraet 

panorerer over på en n øgen  m ur og vi ser 

således ikke øret blive skåret af, m en  

antydningen er nok til at vi danner bille

det på den indre netinde. Når volden  i

Tarantinos version virker så brutal, skyl

des det, at vi ikke kan undslippe den, hvad 

enten vi lukker øjnene eller ser på det 

tom m e lærred. Hertil kom m er, at volden  

ikke som  i Oliver Stones N a tu ra l B orn  

K illers  (1994), der bygger på Tarantinos 

historie, er m otiveret i handlingen, og der

m ed  retfærdiggjort. H os Tarantino er v o l

den ‘in the air’ og en m åde at k om m u n i

kere på. N år Mr. B londe (Vie Vega) som  

stand in for Tarantino spørger sit offer - 

os - ‘was that as good  for you as it was for 

m e?’ så afkræves vi et svar - en stillingta

gen. I Tarantinos version er der således 

m ere på spil end instruktøren foregiver, 

når han m ed sin ‘just for fun’-attitude  

om taler sine Tarantoons.

T arantino-effekten. Tarantino har startet 

en hel bølge a f indie copycats, og  selvom  

de fleste Tarantino-kloner er glem t igen, 

blev han et forbillede for en række 90’er- 

instruktører. Effekten kan spores i så for

skellige film  som  T h e  U sual Suspects  

(Bryan Singer, 1995) m ed den legende  

struktur, til en m etafilm  som  G et S h orty  

(Barry Sonnenfeld , 1995). Tarantino var 

også på spil som  producent på Roger 

Averys K illin g  Z o e  (1993), hvilket kan ses 

som  et forsøg på at trække en kom pagn on  

m ed ind i Tarantino-universet. Når effek

ten udeblev, så skyldes det et publikum , 

der kunne skelne epigonen  fra en original.

Tarantino er et varemærke, der står for 

originalitet, og  som  garant for en op level

se der er coo l blev han for et stort publi

kum  et uom gæ ngeligt navn i 9 0 ’ernes 

film .

Ib en  T h orv in g  L au rsen
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