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Gay & Lesbian Film
Forord
For bøsser og lesbiske har film om ligesindede altid været - og er stadig - umådeligt vigti
ge identitetsbekræftere. I et biografrepertoire domineret af heteroseksuelle konflikter og 
kærlighedshistorier kan det opleves som forløsende at se lærredet befolket af mennesker, 
der deler ens egen seksualitet. Men Gay & Lesbian film er ikke nødvendigvis udelukkende 
et spørgsmål om indhold. For kan man være queer inden for rammerne af en straight for

tælling?
Kosmorama behandler i dette num m er temaet Gay & Lesbian film fra en teoretisk, en 

historisk og en analytisk vinkel. Vi har tilrettelagt det sådan, at nummeret udkommer sam
tidig med den 17. udgave af Copenhagen Gay & Lesbian filmfestivalen, og har derfor ladet 
Simon Verheij indlede med en kort status over festivalens udvikling fra starten i 1986 til i 
dag. Men ellers relaterer num m eret sig ikke direkte til festivalens program.

Trevor Elkington gør rede for den historiske, og nødvendige, sammenhæng mellem 
New Queer og independent cinema i USA. Lasse Soli Sunde peger på Stephen Frears' M y 
Beautiful Laundrette som startskuddet til 1990'ernes New Queer Cinema. Og Ane Skak og 
Niels Bjørn giver en introduktion til Queer Theorys opgør med etablerede forestillinger 
om køn og seksualitet - og viser samtidig, hvordan queer-begrebet udfordrer ikke bare 
heteroseksuelle, men tillige traditionelle homoseksuelle film.

Anne Jespersen tager læseren med tilbage til Weimar-republikkens Berlin, hvis 
dynamiske homoseksuelle subkultur også manifesterede sig i periodens film. Rainer 
Werner Fassbinder lagde aldrig skjul på, at han var til mænd, men Christian Braad 
Thomsen argumenterer for, at han i sine film blot brugte homoseksualiteten som en lup, 
hvorigennem han tydeligere kunne iagttage, hvordan også de "normale" fungerer.

Svenske Hasse Ekman dristede sig i 1950 til at behandle homoseksualitet i noir- 
gevandter. Det skete i filmen Flicka och hyacinter, som Maria Krokståde tager under kærlig 
analytisk behandling. Mens Niels Bjørn vurderer William Friedkins udskældte Cruising: er 
den så homofjendsk, som den er blevet beskyldt for at være, eller kan den tværtim od (i 
dag) betragtes som grænseoverskridende? De fleste kan nok blive enige om at betragte The 
Usual Suspects som en heteroseksuel film, men Niels Flenrik Hartvigson argumenterer 
overbevisende for, at filmens flirt med kritikernes seksualpolitiske udlægninger af noir- 
genren gør, at den også lader sig læse som en seksuelt ladet historie om en gruppe mænds 

forhold til hinanden.
Det sidste ord i dette num m er går til Kassandra Wellendorf, der præsenterer og 

diskuterer en håndfuld nybrydende lesbiske doku-videokunstnere, som beskæftiger sig 
med lesbisk identitet og (an)erkendelse i første person ental.

Næste num m er af Kosmorama kom m er til foråret og handler om  Filmen og det fantasti

ske.
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Fleeing By Night (Hsu Li-kong & Chi Yin, Taiwan 2000). Vises på dette års Gay & Lesbian Film Festival

Hvad skal vi med en 
græsrodsfestival?
17 år med Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival 

a f  S im on  Verheij

Det var ikke uden grund, at biografdirek
tøren for den daværende Delta Bio, Børge 
Nielsen, i 1986 kontaktede Landsforening
en for bøsser og lesbiske for at indgå et 
samarbejde om en filmfestival for bøsser. 
Samme år var det danske biografpubli
kum nemlig i stort tal valfartet ind for at 
se Stephen Frears’ M y Beautiful Laun- 
drette, og det danske publikum  havde ikke 
haft mulighed for at se en samlet serie

film, der belyste bøssekærlighed, siden Det 
Danske Filmmuseum viste en serie af den 
type film i 1979. Derfor mente Børge 
Nielsen, at der måtte være et stort behov 
for at vise film med et homoseksuelt tema, 
som ellers ikke ville finde vej til de kom 
mercielle biografer. Samarbejdet udm un
dede i en filmfestival, der varede en uge, 
og som havde fem film på programmet. 
Allerede året efter kunne filmfestivalen,



Hvad skal vi med en græsrodsfestival?

der den gang hed Gay Film Festival, præs
entere ikke færre end 16 film, hvoraf halv
delen var nye produktioner fra hovedsage
ligt USA, Frankrig og England, og hvor 
der også var lesbiske film med på pro 
grammet. Filmene blev tillige vist i pro
vinsen med samme store succes som i 
hovedstaden.

I de første leveår var det svært for den 
frivillige organisation, som Gay Film 
Festivalen rent faktisk var og er, at udvæl
ge kvalitet frem for kvantitet. Tit og ofte 
købte festivalen ’’katten i sækken”, da man 
ikke havde mulighed for at se filmene før 
programlægningen og derfor var afhængig 
af pressemateriale og omtale. Af samme 
årsag blev festivalen rykket til efteråret i 
stedet for frigørelsesugen for bøsser og les
biske i juni måned. På den måde kunne 
festivalen være repræsenteret på de inter
nationale filmfestivaler i Berlin og London 
og dermed få de nyeste produktioner på 
program m et i København. Festivalen blev 
på Berlin Filmfestival en del af et større 
internationalt netværk, der havde til for
mål at udbrede film med et homoseksuelt 
tema. Ved samme lejlighed bad de andre 
filmfestivaler Gay Film Festivalen om at 
ændre navn til Copenhagen Gay &
Lesbian Film Festival. Det skete i 1990. 
Samarbejdet betød flere og bedre film for 
festivalen, ligesom instruktørbesøg blev en 
væsentlig del af festivalens aktiviteter. I 
1991 afholdtes festivalen for sidste gang i 
Delta Bio, og årene efter husedes festivalen 
af Græshoppen (det nuværende Husets 
Biograf) og Grand Teatret.

På trods af stigende publikumstal kørte 
festivalen i de første leveår med under
skud, der blev dækket af Landsforeningen 
for bøsser og lesbiske. Men da foreningen 
i 1993 gik i betalingsstandsning, måtte fes
tivalen prøve at stå på egne ben.

6  1994-1997 var den en del af Copenhagen

Filmfestival og nød godt af ”en rig onkel i 
ryggen” Da daværende kulturm inister 
Jytte Hilden i 1997 åbnede Cinemateket i 
Gothersgade officielt, virkede det ikke kun 
naturligt, at Copenhagen Gay & Lesbian 
Film Festival fik til huse der, men også 
nødvendigt, da Copenhagen Filmfestival 
var gået nedenom  og hjem.

Tre årtiers bøssefilm. M en hvorfor var det 
så vigtigt at starte og sidenhen holde liv i 
denne festival? De homoseksuelles socio
logiske bevægelse kan kort skitseres som: 
usynliggørelse i 40’erne, undertrykkelse og 
fængslinger i 50’erne og 60’erne, frigørelse 
i 70’erne, ligestilling i 80’erne og længslen 
efter de borgerlige værdier og samfundets 
stille accept i 90’erne. Desværre m å vi i 
dag erkende, at mønsteret og tematiserin
gen af samme gruppe ikke har fulgt trop 
på filmens område.

Op gennem 70’erne og 80’erne var bøs
sefilm meget propagandistiske og opdra
gende, blandt andet fordi det først og 
fremmest gjaldt om at blive accepteret af 
samfundet. I starten af 90’erne begyndte 
den såkaldte New Queer Cinema-bølge. En 
bølge der hovedsageligt startede i USA og 
til dels i Australien, Frankrig og England. 
Det var blandt andet film som M y Own 
Private Idaho, Poison, Go Fish og Bound , 
der var med til at skabe en ny stil indenfor 
bøssefilm og nogle år senere også inden
for lesbiske film. Det var film, der var dre
vet af en kunstnerisk nødvendighed og 
uden den politiske korrekthed, som ellers 
havde kendetegnet 70’ernes og 80’ernes 
homofilm. Bølgen fik mange homoseksuel
le til at rynke på næsen, fordi disse film 
ikke var politisk korrekte. Det var også 
nogle af de samme mennesker, der tilken
degav deres vrede og foragt for film som 
Silence o f the Lambs og Basic Instinct ved 
at afholde store demonstrationer ved pre-
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miererne m od fremstillingen af homosek
suelle. De anklagede de to film for at være 
m ed til at banke de homoseksuelles fri
gørelse tilbage til 50’erne og for ikke at 
vise et pænt og retlinet billede af hom o
seksuelle. Dette skete hovedsageligt i USA, 
hvor den politiske kam p for homoseksuel
les rettigheder og ligestilling langtfra var 
overstået.

Til alles store overraskelse blev New  
Qweer-filmene kommercielle succeser og 
lagde sig i kølvandet på et utal af andre 
succesfulde independent-film. Når disse 
blev store succeser, hang det unægteligt 
sammen m ed, at den nye generation af 
homoseksuelle ville have noget mere når 
de gik i biografen, og at de var opvokset 
m ed den postmodernistiske film og dens 
instruktører, såsom David Lynch og 
Tarantino. Men det skulle hurtigt tage en 
negativ retning. I slutningen af 90’erne 
opkøbte de store amerikanske selskaber 
rettighederne til at distribuere disse film, 
der snart var renset for originalitet, styrke 
og, ikke mindst, skævhed. Når de store 
selskaber satsede på New Queer-bølgen, 
var det ikke mindst på grund af den store 
Hollywood-produktion Philadelphia, der 
år forinden havde givet masser af penge i 
kassen og en Oscar til hovedrolleindeha
veren Tom Hanks. Derfor kunne man i 
slutningen af 90’erne se et boom af film 
om  og med homoseksuelle. Desværre blev 
kvaliteten af både m anuskripterne og fil
mene også derefter. Hollywood prøvede så 
at sige at gøre de homoseksuelle stuerene, 
så de bedre kunne absorberes af det store 
m ainstreampublikum.

Festivalens berettigelse. Det er på bag
grund af denne udvikling, det stadig fore
kommer nødvendigt at afholde en Gay & 
Lesbian Filmfestival i Danmark. For godt 
nok produceres og distribueres der flere

film med homoseksuelle karakterer end 
for bare 10 år siden, men det sker på 
Hollywood-selskabernes præmisser, hvor 
man hovedsageligt bruger homokarakterer 
i fjollede og m orsomme biroller. Tænk 
blot på film som Mrs. Doubtfire, hvor 
Robin Williams skal transformeres til en 
midaldrende kvinde. Her får han ’’selvføl- 
gelig” hjælp til transform ationen af sin 
ven -  der er bøsse! Bedre bliver det ikke i 
den amerikanske re-make af den franske 
film La cage aux folies -  The Birdcage -  
hvor forskellen mellem de heteroseksuelle 
og de homoseksuelle er så stærkt karike
ret, at det grænser til det stupide. Eller for 
nu at tage førnævnte Philadelphia, hvor 
Tom Hanks’ tidligere chef og dennes 
advokat fremstilles som stygge og væm
melige heteroseksuelle, hvilket må beteg
nes som værende både perfidt og infantilt.

Det er eksempler som disse, der er med 
til at gøre billedet af homoseksuelle skævt 
og unuanceret, og som gør det svært for 
homoseksuelle at identificere sig med 
disse karakterer og historier. Karakterer og 
historier hvor det almene og naturlige 
samspil med familie og venner, kvinder og 
mænd, heteroseksuelle såvel som hom o
seksuelle er fraværende. Et fravær, som 
hverken det homoseksuelle eller det hete
roseksuelle publikum kan være tjent med.

Samtidig må man se i øjnene, at de 
danske distributører ikke har været flinke 
nok til at satse på nogle af de gode homo- 
film, der trods alt er blevet lavet de sidste 
20 år. Man kunne have dem mistænkt for 
at lide af en vis form for berøringsangst, 
men det er vel næppe -  forhåbentlig ikke
-  forklaringen på den manglende satsning 
og distribution. Problemet ligger nok sna
rere i vanskeligheden ved at markedsføre 
disse film, og meget få distributører er 
vilde med prædikatet bøssefilm eller les
biskfilm. Men når nu det danske publi- 7
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kum rent faktisk er et rimeligt trofast og 
liberalt biografpublikum, hvorfor så snyde 
dem for nogle af disse film?

Mange af de film, Copenhagen Gay & 
Lesbian Film Festival gennem årene har 
præsenteret, er rigtigt interessante, også 
for et større publikum. Bevares, der er da 
enkelte af disse film der har fundet vej til

de mindre og private biografer, m en det er 
trods alt en urimeligt lille procentdel. 
Derfor er det stadig vigtigt at afholde den 
årlige græsrodsfilmfestival, der startede 
som en lille filmweekend og nu måske er 
en af de vigtigste filmfestivaler i Danmark, 
set ud fra et politisk og et kunstnerisk 
synspunkt.
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Poison (Todd Haynes, 1991)

Crossing Over
New Queer Cinema, independent film og bekymringen for mainstream 

a f Trevor G. Elkington

I et interview med Film Quarterly i 1993 
blev filminstruktøren Todd Haynes bedt 
om  at kommentere den voksende mængde 
mainstreamfilm, der behandlede aspekter 
af emnet homoseksualitet. Hans svar var 
måske forudsigeligt skeptisk: “Jeg mener, 
at de er straight på g rund  af strukturen.
De fleste film eksperimenterer overhove
det ikke m ed den narrative form, de ind
retter sig generelt i en meget konventionel

dreng-møder-pige/dreng-mister-pige- 
struktur. Hvis man simpelthen udskifter 
dreng m øder pige med dreng møder 
dreng, gør det faktisk ingen forskel over
hovedet. (...) Det udskifter bare indholdet 
og foregiver, at strukturen er naturlig.” 
(Wyatt 8)

Haynes, som både er en uafhængig og 
åbenlyst gay filminstruktør, er i en oplagt 
situation hvor han kan undre sig over gay-
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kulturens entré i m ainstream-kulturen, og 
hans modvilje mod at tage mainstream - 
forstået som Hollywoodfilm - om gay 
emner til sig, er ikke bare fornuftig, men 
måske uundgåelig. Og dog sætter Haynes 
fingeren på det centrale punkt i sagen, når 
han hævder, at mainstream gay film når 
alt kommer til alt blot er straight film i 
bøsse-dragt. Den narrative form, perfekti
oneret af mainstream studieproduktioner, 
er tilpasset heteroseksuelle, patriarkalske 
og fallocentrisk æstetiske og kulturelle 
normer, sådan som filmkritikere har argu
menteret for i årtier. (1)

De mest acceptable måder, hvorpå en 
uafhængig gay eller lesbisk filminstruktør 
kan opnå mainstream accept er ved at 
appellere til traditionelle formelle forvent
ninger. Og dog, ved overhovedet at tænke 
spørgsmålet i queer og straight term er og 
ved at antyde, at de to term er på en eller 
anden måde er adskilte identificerbare 
fænomener, trækker Haynes på en teore
tisk debat, som kræver yderligere overve
jelse. Kan gay og lesbisk kulturel identitet 
konstrueres adskilt fra straight kultur? 
Hvem afgør en persons, eller en films, sek
suelle identitet? Er straight film nødven
digvis uden gay og lesbisk tematik og 
emne? Alle disse spørgsmål trænger sig på, 
når man stiller spørgsmålet om hvornår 
en gay eller lesbisk film holder op med at 
være queer? Og når man stiller dette 
spørgsmål, melder der sig et større spørgs
mål: hvornår holder en independent film 
op med at være independent? (2)

Hvad er der sket med den uafhængigt 
producerede spillefilm med bøsse- og les
bisk tema? I 1992 i en artikel i Sight and 
Sound udpegede filmkritikeren B. Ruby 
Rich en ny generation af film og filmin
struktører som direkte og ærligt behandle
de bøsse- og lesbiske emner. Hun kaldte 

10 denne generation “New Queer Cinema”.

Ny, fordi det drejede sig om  unge filmin
struktører der lavede deres første strejftog 
ind i filmproduktion, m en også fordi 
deres film brød med de traditionelle til
gange til at fremstille bøsse- og lesbiske 
emner, sådan som det var blevet etableret 
af den foregående håndfuld instruktører 
op gennem 70’erne og 80’erne. Queer, 
fordi de i fortsættelse a f det politiske pro
jekt, der gik ud  på at rette op på fremstil
lingerne af bøsse- og lesbisk kultur, over
tog de term er som mainstreamkulturen 
brugte om dem. Ved at de selv overtager 
udtrykket queer bliver ordet et våben 
m indre i undertrykkelsens arsenal.

Rich pegede på en pludselig opblom 
string af film i 1991 og 1992 af film in
struktører som Gus van Sant, Jennie 
Livingston, Tom Kalin, Gregg Araki, 
Christopher Munch og Todd Haynes med 
fælles emne, tilgang og filmisk følsomhed. 
Tiden var øjensynligt kommet til at 
begynde det hårde arbejde med at få kon
trol over de standarder, som queer-kultu- 
ren skulle udtrykkes med. Nødvendigvis 
var New Queer Cinema-instruktørerne 
også independent filmfolk. Ved at udfor
dre mainstream-smagen blev mainstream 
produktion og distribution naturligvis 
fjendtligt stem t over for at påtage sig en 
økonomisk risiko ved at finansiere disse 
film. Men som  Haynes angiver i citatet fra 
1993 var der andre grunde til at arbejde 
uafhængigt end spørgsmål vedrørende 
finansiering og accept. Ved at arbejde gen
nem de traditionelle mainstreamkanaler 
kan filminstruktører blive tvunget ind i 
traditionelle, mainstream og derfor hete- 
ro-normative former. For New Queer 
Cinema betød queer også independent. 
Bekymringen for at glide ind i m ain
stream er dobbelt motiveret. Man løber 
risikoen for at sælge ud, at miste trovær
dighed eller autenticitet som norm alt
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antages at følge med den uafhængige sta
tus. Man løber også risikoen for at forrå
de, udnytte eller ufrivilligt parodiere net
op det emne, som m an søger at skildre 
præcist, nemlig queer-kulturens marginale 
status. De potentielle fælder og faldgruber 
er talrige og enorme.

Spørgsmålet bliver da, hvad der er sket 
m ed New Queer Cinema? Hvad er der 
sket med den amerikanske Independent 
Film? ‘Indie film’, det store nye håb for 
amerikansk filmkunst dengang fænome
net fik offentlighedens opmærksom hed i 
80’erne, hvor man var parat til at opofre 
sig for at skabe unikke visioner, betragtes 
nu  normalt som hørende fortiden til. 
Filmkritikere affærdiger automatisk indie 
filmen som værende udbrændt, idet der 
henvises til Sundance festivalens kommer- 
cialitet og ‘Tarantino-effekten’, hvor talent
fulde unge filmfolk bruger deres indepen
dent status som et m iddel lil at markeds
føre sig selv i håb om  at få adgang til at 
lave højere budgetterede studie-produkti
oner. På samme måde peger krtitikere på 
udvandingen af queer-kulturen gennem 
tv-serier som  Will and Grace, hvor hoved
personen, der er bøsse, spilles af en straig- 
h t skuespiller, eller film som To Wong Foo, 
Thanks for Everything, Julie Newmar 
(Beeban Kidron, 1995), produceret af 
Universal Pictures og Steven Spielbergs 
Amblin Entertainm ent, hvor Patrick 
Swayze, Wesley Snipes og John Lequizamo 
spiller drag queens, idet de bruger ironien 
omkring deres offentlige identiteter som 
straighte skuespillere både som et komisk 
trick og som  et skjold for deres personlige 
seksuelle orientering. Argum entationen er, 
at det der engang var originalt og uplettet 
ved disse bevægelser forlængst er blevet 
opslugt af USAs globale kulturmaskine.

Den moderne amerikanske indepen
dent films og New Q ueer Cinemas histo

rie er mindre end to årtier lang, og der er 
allerede mange kritikere der skriver dens 
nekrolog. Med den voksende globalisering 
af filmindustrien og den uundgåelige ind
flydelse fra Hollywoods studiesystem er 
det i stigende grad fristende at forestille 
sig ‘amerikansk film’ som en m onumental 
og alligevel arkaisk term. De store studier, 
hovedsagelig ejet af globale mega-korpo- 
rationer, producerede film der var bereg
net til at appellere til den laveste fælles
nævner hinsides nationale begrænsninger, 
og man behøver kun at henvise til den 
globale succes, som Titanic (Cameron,
1997) fik, for at indse, at den studie-base- 
rede amerikanske film ikke længere er 
‘national cinema’.

Ikke desto mindre - eller måske på 
grund af tilbøjeligheden i studierne til at 
skabe kulturelt homogeniserede produk
ter, har man i de to seneste årtier også set 
en tilsvarende forøgelse af film som appel
lerer direkte til niche-markeder inden for 
USA, film som i det store og hele ikke er 
skabt med et internationalt publikum for 
øje, i det mindste ikke på overfladen. Både 
independent-filmen og New Queer 
Cinema forsøger at nå et publikum, som 
er uden forbehold for den i stigende grad 
homogene og konservative produktion i 
Reagan-periodens Hollywood, og der er 
en naturlig og betydelig overlapning mel
lem ‘indie filmen’ i de sene 80’ere og tidli
ge 90’ere og de tidligste eksempler på en 
New Queer filmæstetik.

Men forbindelserne mellem amerikansk 
independent film og New Queer Cinema 
er mere end blot materielle og historiske.
Kampen for at placere sig uden for main- 
stream og samtidig tiltrække et publikum 
medfører et væld af alment pres og 
bekymringer. Hvornår bliver markeds
føring af en unik vision til plat sensatio
nalisme? Hvornår bliver henvendelsen til 11
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et niche-publikum til en udnyttelse af det 
miljø, som har skabt kunstneren? Hvornår 
bliver det at give stemme til en gruppe, 
som ellers har været henvist til tavshed af 
mainstream-kulturen, til en ‘identitets- 
turism e’, hvor m inoritet og uafhængig sta
tus bliver modificeret til at gouteres af et 
publikum, som må formodes at bestå af 
ufølsomme sensationshungrende? Og 
måske vigtigst af alt - hvornår krydser en 
film, der er placeret i det marginale, over 
til mainstream?

Hvis en kulturelt marginaliseret film 
løser opgaven lidt for godt, viser sig at 
være for populær og tilgængelig, risikerer 
den at blive netop det, som den har til 
opgave at modstå, den bliver mainstream. 
Det er klart, at New Queer filmenes succes 
i 90’erne spillede en direkte rolle i den 
voksende accept af bøssekultur i m ain
stream. De slag, der blev udkæm pet og 
vundet i underholdningsindustriens 
udkant op gennem 80’erne og 90’erne, 
accepteres i dag af industrien som et 
grundlag, der ikke sættes spørgsmålstegn 
ved. Man kan muligvis indvende, at trods 
de bedste hensigter kan det uafhængige 
New Queer Cinema godt være ansvarlig 
for deres egen mainstream-gørelse, deres 
‘straightening’ for at parafrasere Haynes. 
Og dog er dette den snævre sti, som inde- 
pendent og queer filmskabere måtte 
balancere på, da konflikten blev særlig 
udtalt i 90’erne. Man må se visse finansi
elle realiteter i øjnene, og en af dem er den 
kendsgerning, at hvis en film instruktør 
ønsker at fortsætte med at lave film, så må 
vedkommendes film tiltrække et publi
kum og i hvert fald sælge billetter nok til 
at producenterne er villige til at støtte 
endnu en film. Men dette kommercielle 
pres medfører komplikationer. Vil films
kaberen blive tvunget til at kommerciali- 

12 sere sin unikke karakter i forsøget på at

sælge billetter? Vil niche-publikummet 
føle sig udnyttet og miste tilliden til frem
stillingen af, hvem de er?

Denne artikel undersøger det pres, som 
film og filmskabere stod overfor i New 
Queer Cinemas tidlige år. Først gives der 
et kort overblik over de historiske, æsteti
ske, politiske og industri-mæssige forbin
delser mellem independent film og Queer 
film. Artiklen skifter derefter fokus til især 
to film, Todd Haynes’ Poison (1991) og 
Rose Troches Go Fish (1994), som viser 
hvordan mængden af bekymringer, der 
formidles af disse instruktører, svarer til 
den generelle bekymring, som Queer Film 
og independent film står overfor: frygten 
for at ‘krydse over’, crossing over. Mens 
det for independent film drejer sig om 
frygten for tab a f ‘autenticitet’ eller inde
pendent troværdighed, så frygter Queer- 
filmen at ‘blive straight’, at miste queer- 
holdningen i den hetero-normative film- 
praksis. Det er selvfølgelig en nyttig men 
også en drastisk forenkling at se gay- og 
straight-kulturer, niche- og mainstream- 
kulturer som indbyrdes udelukkende eller 
klart afgrænsede, og det er nødvendigt at 
m inde sig sig selv om, at man aldrig fuld
stændig er medlem af et af disse imagi
nære miljøer. Det forudsætter også, at hvis 
der er en unik queer identitet, så kan den 
bedst skildres af en independent produkti
on, og at mainstream film for den sags 
skyld har været blottet for bøsse- og les
bisk indhold, såvel åbenbart som i form af 
undertekst.

Frygten for at ‘krydse over’ rejser nød
vendigvis spørgsmålet om  hvem, der defi
nerer seksuel identitet: er det op til indivi
det selv eller udstikkes den af det sam 
fund, der omgiver individet? Samfundet 
kan betegne en person som ‘queer’ og alli
gevel kan denne person foretrække sex 
med det m odsatte køn. Ved at diskutere
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den uklare og vagt definerede grænse mel
lem niche-markedsappel og mainstream 
tilgængelighed, mellem straight og queer, 
tilbyder Poison og Go Fish et mikrokosmos 
af de pres, som begge film-retninger ople
vede i 90’erne. Måden hvorpå de to film 
behandler disse pres foregriber senere 
udviklinger i queer og independent film 
og giver en skabelon for at forstå politik
ken og faldgruberne i at operere uden for 
den kulturelle mainstream. Mens disse 
film muligvis kunne mistænkes for at for
enkle komplekse emner, giver filmene en 
nødvendig basis for den følgende debat.

Independent film og New Queer Cinema.
Udtrykket ‘independent’ film går tilbage 
til stumfilmens æra, hvor Carl Laemmle 
skabte Independent Moving Picture Com 
pany som modstykke til Thomas Edison 
og det monopolagtige M otion Picture 
Patents Company. Ironisk nok blev 
Laemmles selskab senere til Universal, og 
mange af de andre uafhængige produkti
onsselskaber som Param ount blev selv en 
del af Hollywood-monopolet. Ikke desto 
mindre er den moderne brug af udtrykket 
‘independent’ mere relateret til de tidlige 
film af John Cassavetes og den generation, 
som lod sig inspirere af hans produktions
metode og ofte hans stil: M artin Scorsese, 
John Sayles, John Waters, David Lynch,
Jon Jost, for bare at nævne nogle få. Disse 
filminstruktører inspirerede så andre film
instruktører, som både etablerede den 
kommercielle levedygtighed i independent 
filmkunst og begyndte trenden med at 
opnå voksende mainstream-accept.
Tidlige film af Spike Lee, Steven Soder
bergh, Jim Jarmusch, Gus van Sant,
Allison Anders og Hal Hartley dem onstre
rede ikke bare fordelene ved at arbejde 
uden for studiesystemet, de cementerede 
også betydningen af Sundance Film

Festival og opfattelsen blandt studiepro
ducere af at det uafhængige marked var et 
godt sted at skaffe sig nyt, ungt talent.

Independent filmproduktion har længe 
været den væsentligste mulighed for m in
oritets-instruktører, kvindelige instruk
tører og andre instruktører, der norm alt 
formenes adgang til mediet. Bøsse- og les
biske instruktører var ingen undtagelse.
De fleste af Queer-bevægelsens pionerfilm 
blev produceret som independent film. 
Filminstruktører, der søger at udtrykke 
kontroversielle ideer eller udforske margi
nale emner vil uvægerligt blive tvunget til 
at finde ikke-traditionelle muligheder.

Men i betragtning af industriens aktuel
le tilstand kan det være langt mere van
skeligt at definere ‘independent’ end det 
um iddelbart lyder. Roger Ebert definerer 
det som “en film lavet uden for det traditi
onelle Hollywood studiesystem, ofte med 
ukonventionel finansiering, og lavet fordi 
den udtrykker instruktørens vision snare
re end en forestilling om kassesucces”
(citeret fra Levy: 3). Men selv om denne 
definition er nyttig, er den ikke tilstrække
lig præcis. Under denne definition kunne 
nylige film af George Lucas og sågar 
Steven Spielberg anses for ‘independent’.
Desuden er mange independent produkti
ons- og distributionsselskabers ‘indepen
dent’ status højst tvivlsom. F.eks. har 
Miramax, New Line og October alle slut
tet sig sammen med store underhold
ningskonglomerater, og selv små indepen
dent produktionsselskaber har nu klart en 
større studiedistributør i tankerne, når de 
vælger projekter. Studiesystemet udøver 
pres på det uafhængige marked gennem 
ren og skær uundgåelighed.

På samme måde bliver queer-kulturen i 
stigende grad accepteret, og mens inde
pendent film mere og mere bliver inddra
get i studiesystemet, er de oprindelige 13
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Desert Hearts (Donna Deitch, 1985)
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motiver til at arbejde uden for mainstream- 
produktionen ikke længere helt så åben
bare. Frygten i begge traditioner er, at 
man ved at opnå mainstream accept har 
slået en handel af med djævelen. Ved at få 
kulturel værdi og den finansielle og kunst
neriske stabilitet, som dette medfører, vil 
det unikke i hver bevægelse gå tabt. Oven i 
dette kommer også frygten for, at begge 
traditioners hårdt tilkæmpede synligheds
gevinster vil blive vendt om med accept
ens kvælende dække. At være queer eller 
være ‘indie’ vil måske ikke længere være 
en brugbar identitet, nu hvor det ikke 
længere indebærer en marginal position. 
Denne frygt for tabt identitet kan måske 
skarpest illustreres og fremstilles i forbin
delse med New Queer Cinemas tidlige år.

Tidlige bøsse- og lesbisk-orienterede

film fokuserede primært på selv-identifi
kationens proces, på det at springe ud, 
både individuelt og kollektivt. Film som 
Some ofYour Best Friends (Ken Robinson, 
1971), Word Is Out (Nancy Adair et al,. 
1978), Gay USA (Arthur Bressan, 1978) og 
endda senere film som Desert Hearts 
(Donna Deitch, 1985) og Parting Glances 
(Bill Sherwood, 1986) lægger hovedvæg
ten på at identificere en følelse af queer 
miljø og identitet. Selv om  de undertiden 
er didaktiske, skinhellige eller sentimenta
le, giver disse film ikke desto mindre posi
tive billeder af bøsse- og lesbisk tilværelse, 
til glæde for et bøsse- og lesbisk publi
kum, men skaber også et bolværk mod 
homofobi eller på anden måde fjendtlige 
konservative kritikere. Ved at etablere en 
følelse af identitet og miljø modvirkede
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disse film de fjendtlige fremstillinger, der 
var så almindelige i mainstreamfilm. Som 
filmkritikeren José Arroyo skriver:

Fremstilling er et nøgleemne i lesbiske og bøsse
studier af film. Logikken bag bøsse-befrielsesbe
vægelsens understregning af at ‘springe ud’ var, 
at det ville gøre det usynlige synligt, og at en 
sådan synlighed, en alternativ form for græs
rodskulturel og politisk fremstilling i sig selv, 
ville hjælpe med til at transformere den måde, 
bøsser og lesbiske så sig selv, sådan som de blev 
set og sådan som de blev behandlet. I overens
stemmelse med denne logik er det afgørende, 
hvordan lesbiske og bøsser blev fremstillet på 
film og andre audio-visuelle medier. (Arroyo: 
68 ).

Fremstillingen - repræsentationen - bli
ver et skarpt fokuseret politisk spørgsmål, 
og hver person i de tidlige bøsse- og lesbi
ske film får lov at bære repræsentationen 
af et helt miljø på sine skuldre.

På den måde danner disse tidlige film 
en basis, som New Queer-filmen kan 
arbejde videre med - og mod. Da B. Ruby 
Rich skabte udtrykket New Queer Cinema 
i 1992, var det en reaktion på, hvad hun så 
som et brud med traditionel bøsse- og les
bisk filmæstetik, en ny måde at repræsen
tere bøsse- og lesbisk kultur som man så 
det i film som Poison (Todd Haynes,
1991), M y Own Private Idaho (Gus van 
Sant, 1991), Paris Is Burning  (Jennie 
Livingston, 1991), The Hours and Times 
(Christopher Munch, 1992), Swoon (Tom 
Kalin, 1992), The Living End (Gregg Araki,
1992). New Queer Cinem a var karakteri
stisk ved at være mere direkte og udfor
drende politisk; både Haynes og Troche 
var medlemmer af den radikale queer-ret- 
tighedsorganisation ACT-UP. Ved at tage 
det næste logiske skridt fra spørgsmålet 
om at ‘springe ud’, begyndte New Queer 
Cinema at stille det enkle spørgsmål:
Hvad nu? Mens bøsse- og lesbisk kultur 
blev mere nærværende og identificerbar i

film og andre medier, skiftede man hurtigt 
fra spørgsmålet om at identificere miljø 
og understøtte identiteten til spørgsmålet 
om miljø og identitet inden for den bre
dere heteroseksuelle kultur-sammenhæng.
Hvad vil blive queer-kulturens betingel
ser? Hvordan vil den passe inden for hete- 
ro-kulturen? Vil den udskille sig selv, kan 
den udskille sig selv, og er udskillelsen 
nyttig eller skadelig?

Eftersom heteronormative værdier langt 
er de dominerende i den globale kultur, 
var debatter om hvordan den gryende 
queer-identitet bedst kunne opretholdes 
over for en ofte fjendtlig straight kultur 
nødvendige, hvis ikke uundgåelige. Skulle 
New Queer Film kun henvende sig til 
queer-publikummet, eller skulle den for
søge at appellere også til et straight publi
kum? Hvordan ville Queer film holde 
balancen mellem at henvende sig til sin 
egen gruppe og samtidig have forbindelse 
til mainstreamkulturen? Ville det kræve en 
vis afhængighed af heteronormativ æstetik
- ville det altså for at appellere til main- 
stream -publikum m et være nødvendigt at 
lave film som appellerede til et straight 
publikums forventninger om hvordan folk 
opfører sig eller bør opføre sig? Risikerer 
filmen at blive alt andet end autentisk, 
hvis den slår bro over kløften? Bliver 
queer film som benytter sig af en filmstil, 
som er skabt af en straight eller i det 
mindste heteronormaliseret film instruk
tør, blot til en straight film i bøsse-for- 
klædning?

Dette er bare nogle af de emner, som 
New Queer-generationens film instruk
tører stod overfor, og deres strategier i for
hold til disse spørgsmål er varieret og 
kompleks. Mens en film som Desert 
Hearts hovedsagelig handler om at identi
ficere sig selv som lesbisk, allerede i 1994, 
er den lesbiske identitet i Go Fish taget for 15
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givet. Personerne er sprunget ud og er 
stolte af det, de lever simpelthen deres liv; 
seksuel identitet er et af mange spørgsmål, 
ikke det eneste.

At spille straight: Todd Haynes og genre.
Efter succesen i 1991 med Poison var 
Haynes særlig oplagt til at kommentere 
queer filmens fremtid i de tidlige 90’ere. I 
det samme 1993-interview i Film 
Quarterly bemærker han:

Folk definerer bøssefilm udelukkende ud fra 
indholdet: hvis der er bøsser i den, er det en 
bøssefilm. Den passer til bøsse-holdninger, og så 
er det en bøssefilm. Det er en fuldstændig fejlta
gelse i forestillingen, for slet ikke at tale om, 
evnen til at se ud over indholdet (...). Hetero
seksualitet er for mig lige så meget en struktur 
som det er et indhold. Det er en påtvunget 
struktur, som følges med den patriarkalske, 
dominerende struktur, der begrænser og udfor
drer samfundet. Hvis homoseksualitet er m od
sætningen eller mod-sexaktiviteten til det, hvil
ken slags struktur ville det så være? (Wyatt: 8)

Haynes rejser vigtige spørgsmål. Hvis 
queer-æstetik adskiller sig fra straight 
æstetik, hvad er så queer-æstetik? Skal en 
film om bøsse- og lesbisk kærlighed nød
vendigvis opføre sig anderledes end en 
straight kærlighedshistorie? Der er ingen 
tvivl om, at kærlighedsfilmen er skabt på 
grundlag af en forestilling om heterosek- 
suelt begær og heteronorm ativ stabilitet. 
En lykkelig slutning, i hvert fald i traditio
nel film, betyder, at drengen får pigen, det 
heteroseksuelle par er etableret og grund
lagt, og der er igen bragt orden i verden.
Er dette naturligt i en queer kærligheds- 
film? Er der en anderledes model som er 
mere acceptabel for queer-holdningen, 
både politisk og kunstnerisk? Det er disse 
og lignende spørgsmål, der udgør det cen
trale i Haynes’ film.

16 Haynes etablerede sig som en væsentlig

instruktør m ed to tidlige film. Med begge 
viste han en uhyggelig evne til at få både 
kritikernes ros og vække politisk debat. 
Hans første film, Superstar: The Karen 
Carpenter Story (1987), er en kort pseudo- 
dokum entarisk film, der skildrer sangeren 
Karen Carpenters liv ved at bruge Barbie- 
dukker i stedet for skuespillere, sammen
klippet med arkivmateriale om holocaust
grusomheder og dårlige 70’er-film, finge
rede interviews med musikkritikere, 
videnskabsmænd og menigmand på 
gaden samt tekst-kommentarer om de 
psykologiske og sociale baggrunde for 
anorexia nervosa. Undervejs anklages ikke 
bare Carpenter-familien, men dynamik
ken i den amerikanske familie generelt.
Ikke overraskende fik filmen problemer 
med Carpenter-boet, især fordi Haynes 
ikke havde fået copyright-tillladelse til at 
benytte Carpenters musik. Filmen fik 
aldrig kommerciel distribution, trods 
varm modtagelse hos publikum og kritik.

Haynes’ gennem brud kom med hans 
første spillefilmlange film, Poison. Filmen, 
der i virkeligheden er tre adskilte film, 
klippet sam m en til én, følger tre distinkte 
fortællinger: “Hero”, “H orror” og “Homo”. 
Selv om projektet løseligt er baseret på 
den grænseoverskridende forfatter Jean 
Genets værk, har hver del sin egen unikke 
visuelle stil, sine egne personer og genre
begrænsninger. “Hero” undersøger Richie 
Beacons forsvinden i video-agtig fup
dokum entarisk stil mest i stil med tonen i 
Superstar, Beacons m or hævder, at dren
gen fløj til him m els som en engel, flygtede 
fra en misbrugende far og et kaotisk hjem. 
Andre hævder, at drengen var den ‘rene 
ondskab’, et manipulerende misfoster som 
gerne ville mishandles af kammeraterne. 
“H orror” er en sort-hvid parodi på hor
rorfilm i B-klassen, hvor Dr. Graves udvi
der og kondenserer den menneskelige sex-
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Poison (Todd Haynes, 1991)

trang. Graves pådrager sig en smitsom 
spedalskhedssygdom, da han ved en fejlta
gelse kommer til at indtage stoffet i 
distraktion over en attraktiv kollega. Den 
tredje, “H om o”, mest klart inspireret af 
Genet, følger Broom, en fransk fange, der 
er betaget af Bolton, en yngre indsat. 
Historien er fortalt i køligt blåt og sodet 
sort, sammenklippet med varme, lyriske 
flashbacks til Brooms år på en ungdom s
anstalt. I begyndelsen forekommer kryds
klipningen mellem historierne umotiveret, 
nærmest tilfældig, m en efterhånden frem
står filmen som et m agtfuldt udsagn om 
homoseksualitet, aids-krise, marginalise
ring samt befrielse og ophøjethed gennem 
den sociale grænseoverskridelse.

Poison blev vist på Sundance festivalen 
og blev godt modtaget af kritik og publi
kum, men det er sandsynligt, at filmen 
ikke ville være nået ud over niche-oriente
rede småbiografer og festival-kredse, hvis 
ikke den havde fået opm ærksom hed fra 
pastor Donald W ildmon og hans 
American Family Association, der repræs
enterede det yderste religiøse højre i 
Reagan-Bush-perioden. W ildmon og

andre konservative var forargede over den 
kendsgerning, at amerikanske skattemid
ler - i dette tilfælde en relativt lille $25.000 
post-produktions-bevilling, som Haynes 
fik fra National Endowment for the Arts - 
var blevet brugt til at støtte, hvad de 
opfattede som bøsse-pornografi, nærmest 
propaganda. W ildmon og hans ligesinde
de var især vrede over det uklare billede af 
en erigeret penis, hvilket altid har været 
tabu i amerikansk spillefilm, samt over 
fremstilligen af homoseksuel voldtægt og 
en langvarig sekvens, hvor en gruppe bøl
ler spytter ind i en svagere drengs åbne 
mund. Beskrevet i tør prosa virkede disse 
scener forståeligt forargende på nogle 
amerikanere. Konservative politikere kob
lede Haynes sammen med andre kontro
versielle kunstnere som Karen Finley og 
Robert M applethorpe for at fremstille 
NEA som en radikalt-orienteret organisa
tion, der uforsvarligt fulgte en anti-ameri- 
kansk dagsorden, i dette tilfælde forstået 
som anti-hvid, anti-middelklasse, anti- 
familie og anti-heteroseksuel.
Afskedigelser fulgte, og NEAs årlige bud
get blev reduceret til en skygge af dets tid- 17
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ligere tilstand. Tragedien udviklede sig til 
en farce, da det viste sig, at hverken 
W ildmon eller de fleste af hans tilhængere 
faktisk nogensinde havde set Poison og 
derfor ikke kunne have taget sam m en
hængens kompleksitet i betragtning i for
bindelse med de forargelige sekvenser. 
Umiddelbart skaffede skandalen omkring 
Haynes’ film offentlig opmærksomhed og 
gav filminstruktøren lejlighed til at forsva
re sit værk og skitsere sine kunstneriske 
mål med det resultat, at mange flere m en
nesker så Poison, end man ellers kunne 
have forventet samt at filmen fik status 
som en milepæl i New Queer Cinema.

Og dog fremsatte W ildmon faktisk én 
korrekt erklæring: Poison har virkelig en 
queer dagsorden. Haynes er en politisk 
kunstner, og hans værker har altid vakt 
ballade, ofte utilsigtet. Desuden udfordrer 
Haynes’ film direkte emner som repræsen
tation og fortælling, nøglebegreber for 
film instruktøren siden hans tidlige studie
år som maler og billedkunstner. Om  sine 
tidlige malerier fortæller han:

På en måde ønskede jeg at bruge disse symboler, 
disse billeder af den verden, som jeg havde 
fremstillet: billeder af mænd, billeder af kvinder 
som ser ud på den ene eller den anden måde, 
man kan skille dem ad for at sætte dem på 
lærredet og så skille dem ad og diskutere dem. 
Men jeg hadede dem på en måde, jeg hadede 
repræsentation, jeg hadede fortælling, og allige
vel følte jeg, at jeg skulle tage stilling til det, jeg 
blev nødt til det. (Wyatt: 4)

Poison brænder af denne dybtliggende 
ambivalens over for fortælling og repræs
entation. Filmen nærm er sig grænserne 
for, hvad publikum vil acceptere, og dette 
eksperiment spejler sig i filmens generelle 
stil såvel som i personernes adfærd. De tre 
historier anspiller hver især på genre-for- 
mater: dokumentarfilm, horrorfilm, fæng-

18  selsfilm. Men hver af dem modsiger allige

vel genre-forventningerne. Vi finder aldrig 
rigtigt ud af, hvad der skete med Richie 
Beacon. Dr. Graves ødelægger sig selv til 
slut og oplever alligevel en grænseover
skridelse i sine sidste øjeblikke. Broom 
mister sin elskede, da Bolton bliver dræbt 
under et flugtforsøg, og selve begrebet 
ægte kærlighed bag trem m er udfordrer de 
sædvanlige skildringer af fængsels-homo- 
seksualitet som  en form for dyrisk sadis
me blandt ellers heteroseksuelle mænd.

Desuden er der gennem hele filmen bil
leder af overskridelse og ophøjelse. Beacon 
springer ud fra et vindue og flyver til him
mels. Graves springer i døden fra en bal
kon, blot for i øjeblikkene før sin død at 
opleve både sand lidelse og sand glæde. 
Bolton bliver skudt, m ens han klatrer på 
fængselsmuren. Som Haynes bemærker, 
“drejer det sig i Poison om , at alle disse tre 
genrer eller stilarter har en historie om 
begrebet overskridelse og behandler den 
trussel på forskellige m åder” (Wyatt: 6). I 
alle tre historier modstår eller omstyrter 
outsiderfigurer den accepterede adfærd; 
det er denne overskridelse, som på en 
gang gør personerne uacceptable og dog 
ultimativt smukke.

Filmen er klart skabt til at udfordre 
heteronorm ative værdier. Den er et forsøg 
på at gå ind i queer politik ved at skabe en 
queer æstetik, der modsiger straight for
ventning, derfor vægten på overskridelse 
og oprørske figurer. Det giver derfor 
mening, at konservative kritikere føler, at 
denne film har en “queer dagsorden”. Det 
har den. Der, hvor W ildmon og hans 
meningsfæller tager katastrofalt fejl, er når 
de ser filmen som en reklame for en 
bøsse- og lesbisk livsstil på bekostning af 
straighte mennesker eller forestiller sig fil
men som en smitte. Den ikke for tyndt 
tilslørede trussel bag W ildmons initiativ 
var, at filmen ønskede eller var i stand til
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at få straighte mennesker til at blive queer, 
som en udstilling af den destruktive 
paranoia, der skildres i det aids-inspirere- 
de segment “Horror”.

Faktisk er filmens væsentligste bekym
ring præcis den m odsatte af Wildmons 
frygt. Den søger en vej for queer film - og 
dermed bøsser og lesbiske mennesker - for 
at skaffe et rum  inden for den heteronor- 
mative kultur uden at blive tvunget til at 
blive straight. Eftersom Haynes nødven
digvis står som en outsider med sit emne, 
med sin status som åbenlyst bøsse og poli
tisk aktiv filmskaber og især med alle sine 
eksperimentale hensigter, giver det god 
mening, at han arbejder inden for det uaf
hængige filmsystem; det er en film som 
modstår mainstreamæstetikken og præ
senterer overskridende personer og struk
turer, kendetegnet ved independent film. 
Ligeledes deler filmen den gennem træn
gende frygt blandt independent produkti
oner for at blive opslugt af mainstream- 
kulturen.

Ikke desto mindre er Haynes’ efterføl
gende og succesrige karriere (Safe, 1995, 
Velvet Goldmine, 1998) på mange måder 
resultatet a f den m ainstream -opm ærk
somhed, som  Poison fik, ironisk nok tak
ket være kontroverserne med W ildmon. 
Derfor trænger det essentielle problem for 
både queer og indie filmskabere sig på 
igen: Hvordan skal m an holde balancen 
mellem mainstream og niche-appel?

På fisketur i mainstream: Go Fish og det 
lesbiske niche-marked. Rose Troche og 
Guinevere Turners rom antiske komedie 
Go Fish havde premiere i 1994, et år efter 
Haynes’ udsagn om genre og queer film
produktion stod i Film Quarterly. Filmen 
synes skræddersyet til at udfordre Haynes’ 
hypotese vedrørende den romantiske 
filmgenre. Filmen handler om to personer,

Max og Ely, som tripper rundt om deres 
gensidige tiltrækning, kommer over de 
forhindringer som samfundet, vennerne 
og de selv lægger på deres vej og omsider 
forelsker sig på baggrund af et hipt, 
urbant lesbisk miljø. På overfladen ligner 
det en traditionel romantisk fortælling.
De mødes, de skilles og de finder sammen 
igen. Haynes påstår, at en film der blot 
erstatter ‘dreng m øder pige’ med ‘dreng 
møder dreng’ ikke udfordrer noget og 
derfor bøjer sig for heteroseksuelle for
ventninger. Go Fish drillede publikum 
med slaglinjen “Pige møder pige”. Er 
Troches film en straight film i queer for
klædning?

Da Troche og Turner skulle til at skrive 
manuskriptet, undersøgte filmskaberne 
omhyggeligt hvordan man tidligere havde 
fremstillet det at være lesbisk. Troche skri
ver,

Vi tænkte over, hvad vi ønskede at præsentere i 
en lesbisk film. Miljøets forskellighed. Dengang 
mente vi, at der virkelig var et lesbisk miljø, og 
det var det miljø som vi ønskede at give Go Fish 
til. (...) Vi talte om de ting, som vi følte mangle
de i de lesbiske billeder, vi var stødt på, enten i 
film, video eller fotografi, og de ting som var til 
stede som vi gerne ville omformulere. Endelig 
konkluderede vi, at vi ville skrive et manuskript, 
som skildrer et lesbisk miljø med kvinder som 
er i tyverne med begyndende karrierer og venin
der, som melder sig syge. Vi ville også gerne 
have personer som havde sans for humor, der 
skiftede mellem enten at tage sig selv for alvor
ligt eller slet ikke. Vi talte længe om de situatio
ner, vi ønskede at fremstille. Kærlighedshistorie, 
ja. Sex, ja, ja. (Troche: 13-14).

Hensigten med at præsentere personer,
der lignede folk, som Troche og Turner
kendte, understreges af deres formodning
om et identificerbart lesbisk miljø, samlet
om en fælles erfaring og alligevel ikke
monolitisk, men forskelligartet. At Troche
i tilbageblik er skeptisk over for denne
formodning, svækker ikke de motiver, 19
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Go Fish (Rose Troche, 1994)

som personerne er konstrueret med i fil
men. Filmskaberne er klar over, at deres 
personer bærer en større byrde end perso
nerne i en typisk mainstream produktion, 
ikke kun fordi de bliver undersøgt nøjere 
af filmens lesbiske publikum, men også 
fordi filmhistoriens fremstilling af lesbiske 
personer både er begrænset og tenderer 
mod det stereotype. Filmen markerer sig 
som en film om lesbiske for lesbiske, og 
den anvender repræsentations-politikken 
som en måde at rette op på de fejl, som 
skyldes traditionerne i straight film. Ved at 
skabe dette multi-kulturelle miljø af virke
lige personer kan instruktørerne ironisk 
nok naivt have bøjet sig for, hvad nogle 
kritikere kalder “den kulturelle forskellig
heds liberale utopiske ånd” (Henderson: 
54), og det er tænkeligt, at Troche i det 
senere tilbageblik på filmen markerer 
denne skepsis.

Forventningen om, at personerne skulle 
have sans for humor, og at de skulle veksle 
mellem “at tage sig selv for alvorligt eller 
slet ikke”, røber også den meget vidende 

20 måde, hvorpå denne film punkterer ikke

bare sine egen prætentioner, men også 
den ofte dødsens alvorlige portrættering af 
det at være lesbisk i film som Desert 
Hearts eller filmens oftest sammenlignede 
forgænger, Nicole Conns Claire o f the 
Moon (1992), en springe-ud-kærligheds- 
historie, som hyppigt synker ned i dogma
tik og pedanteri. På denne måde kan Go 
Fish være en præcis skildring af det lesbi
ske publikums egen position, en voksende 
bevidsthed om  komplekse forhold, som de 
forudgående generationer af bøsse- og les
biske aktivister ikke har behandlet. 
Lykkeligvis m åtte bøsse- og lesbisk kultur 
anerkendes som  langt mere kompleks end 
de tidligere generationer af filminstruk
tører, queer eller straight, havde været i 
stand til at vise.

Go Fish er klart bestemt for det lesbiske 
niche-marked, og alligevel er det indisku- 
tabelt, at filmens historiske betydning 
skyldes dens appel til et bredere segment 
af filmpublikummet og især dens evne til 
at koble sig til det blomstrende indepen- 
dent filmmarked i de tidlige 90’ere. Takket 
være en kombination af faktorer som
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Sundance Film Festivals succes, efter
spørgslen efter indhold til det stadigt vok
sende video- og kabel-tv-marked og frem
komsten af en filmkyndig generation som 
er træt af studie-ledet middelmådighed 
brød independent film stort igennem i 
løbet af 90’erne, og Go Fish nød godt af 
denne popularitet.

Filmen appellerede både til queer publi
kummet og til et bredere publikum fra 
kunstneriske biografer, filmfestivaler og 
særlige videobutikker. Og det vigtigste var 
måske, at filmen var heldig at blive lance
ret på markedet af John Pierson, ofte kal
det ‘den uafhængige films guru (3). Pier
son så hurtigt denne films muligheder for 
at klare sig godt på sit niche-marked såvel 
som dens evne til at ‘krydse over’ til et 
større publikum, og han planlagde sin 
markedsføringsstrategi, da det var tiden til 
at forhandle med distributører på 
Sundance i 1994.

Tricket med Go Fish var en advarsel til distribu
tørerne om at se filmen på 1994-festivalens 
første fredag eller fortryde det. Der var to slags 
madding på krogen: Claire o f the Moon og She’s 
Gotta Have It. Claire repræsenterede den lesbi
ske ‘basis’ og Spike [Lees She’s Gotta Have It] (en 
åbenbar kunstnerisk inspiration) var udbruds
potentialet. Som direkte forbindelse til Spikes 
debutfilm var jeg særlig glad for at kunne skrive 
til distributørerne, at Go Fish “godt kan blive for 
det lesbiske publikum hvad She's Gotta Have It 
var for det sorte publikum.” (Pierson: 286)

Strategien for at sælge denne film til 
distributørerne var koblet til disse to tidli
gere film af specifikke grunde. Claire o f 
the Moon havde været den største finansi
elle lesbiske filmsucces til dato, havde ind
spillet $900.000 trods det dobbelte handi
cap, der lå i dels at være delvis selv-distri
bueret, dels ifølge instruktørens egen 
mening “ikke heller at være så god” (cite
ret i Pierson: 286). Claire s succes var mere

en dem onstration af, hvor lidt der var ble
vet tilbudt på det lesbiske filmmarked, end 
det var et vidnesbyrd om  filmens kvalitet.
Den underforståede logik var, at det lesbi
ske publikum  praktisk taget ville garantere 
et minimum-afkast på investeringen stort 
set svarende til, hvad Claire havde indspil
let. Ved at referere til She’s Gotta Have Its 
succes illustrerede Pierson også ‘krydse 
over’-mulighederne i Go Fish. Ikke bare 
har filmene visse stilistiske ligheder, de 
udviser også samme evne til at fortælle en 
historie om traditionelt marginaliserede 
personer på en måde som appellerer til 
den dominerende kultur, som fra først af 
er ansvarlig for at marginalisere dem. Selv 
om She's Gotta Have It var populær hos 
det sorte publikum, så blev den oprinde
ligt markedsført i multi-etniske kvarterer i 
New York City for at undgå at blive rubri
ceret som en ‘sort film’ Da rygtet spredtes 
fra m und til m und blandt det multi-kul- 
turelle segment af filminteresserede, blev 
filmen spillet over hele landet og indspil
lede langt mere end man ellers kunne 
have forventet.

Pierson foreslog en lignende distributi
onsstrategi til de distributører, der var 
interesseret i at købe Go Fish med den 
ekstra bonus, at denne film kunne forven
tes at indspille ca. $1 million bare ved at 
appellere til det lesbiske marked. Strate
gien lykkedes. Goldwyn købte filmen for 
$450.000, og filmen indspillede over $2.4 
millioner i Nordamerika, ca. $400.000 i 
udlandet og vedbliver at give indtægter fra 
bl.a. video-salg. Selvfølgelig reduceres 
netto-indtjeningen for alle parter væsent
ligt, når diverse udgifter trækkes fra. Men 
tilbage står den kendsgerning, at filmen 
ikke bare var en yderst succesrig indepen
dent film, den var også enorm t succesrig 
som queer film.

Men hvis Go Fishs succes delvis skyldes, 21



at den appellerer til et straight publikum, 
betyder dette så, at filmen - uanset hvad 
der har været filmskabernes hensigter - på 
en eller anden måde er blevet straight? Er 
Go Fish en straight film med lesbiske per
soner? Fra starten tager filmen selv fat om 
disse problemer. I åbningssekvensen, mens 
forteksterne endnu ruller forbi, gennem 
går Kia, en afro-amerikansk professor i 
Queer Studies, med sine studenter en 
opstilling af bemærkelsesværdige lesbiske 
personer i historien og populærkulturen. 
En af studenterne ytrer tvivl om nytten af 
denne liste, da den hovedsagelig er baseret 
på spekulationer og rygter. Kia svarer: 
“Gennem den lesbiske historie har der 
været en alvorlig mangel på dokum entati
on, som kan fortælle os, hvad disse kvin
ders liv i virkeligheden drejede sig om. Jeg 
mener lesbiske livshistorier og lesbiske 
forhold - de eksisterer knap nok på papi
ret, og det er med det i tankerne og fors
tåelse af historiens magt ... (Troche, 
Turner: 39). Her kommer så producer-cre- 
dits, næsten som om Kia præsenterede fil
men, en film som vil tage netop disse 
emner op, en film som vil skabe balance i 
den lesbiske repræsentation. Filmens hen
sigt er klar fra de første sekvenser, og alli
gevel - som følge af Troche og Turners 
krav om at personerne skal have hum ori
stisk sans omkring sig selv samtidig med 
at de tager sig selv alvorligt - fortsætter fil
men med ikke blot at modarbejde sine 
egne prætentioner, men også publikums 
forventninger. Efter deres første date, hvor 
de har set en bøssefilm (en film der m ar
keres off screen), tager Max og Ely tilbage 
til Elys lejlighed for at diskutere det, de 
har set.

Max: Elendig film. Hvorfor skal queers altid 
være så ynkelige? Jeg mener, jeg er queer og jeg 
synes, det er forholdsvis let ikke at hade mig

selv. Jeg mener, manden er bøsse og instruktør. 
Jeg synes, han har et vist ansvar for at fremstille 
os på en positiv måde.

Ely: Jeg ved ikke, jeg kunne virkelig godt lide 
filmen. Der var så meget sm ukt ved den. Vi for
venter, at queer filmskabere skal påtage sig at 
repræsentere hele miljøet, og det synes jeg er 
meget at kræve af nogen. (Troche, Turner: 61)

Filmen er klart krydret a f bevidstheden 
om, at det, der let kunne være en indrøm 
melse til de traditionelle opfattelser a f ‘les
bisk miljø og identitet’, ikke længere er 
helt så enkelt; miljøet er langt fra hom o
gent. Men mere interessant er måden, 
hvorpå dette element klart placerer sig i 
forhold til det brede mainstream eller 
heteroseksuelle publikum. En queer film
skaber har kun ansvar for at præsentere 
queer-kulturen i et positivt lys, hvis man 
forudsætter, at queer identitet er noget 
som er fuldstændig adskilt fra straight 
identitet, og at mainstreamkulturen i 
hvert fald er tvivlsom, hvis ikke direkte 
fjendtlig. Det uudtalte håb er, at queer 
film vil præsentere queer kultur i et posi
tivt lys, så ikke bare bøsser og lesbiske kan 
finde positive rollemodeller, men også så 
fjendtlige kritikere som Donald W ildmon 
ikke kan bruge filmen til at bagtale befolk
ningens bøsser og lesbiske. Det er netop 
denne slags politisk-motiveret forenkling, 
som filmen prøver at udforske.

Undersøgelsen af relationer mellem 
queer og straight kultur både socialt og 
individuelt bliver vel ikke afsløret mere 
skarpt end i det, filmkritikeren Lisa 
Henderson kalder ‘Sex C op’-sekvensen. 
Daria, en lesbisk sidefigur der udmærker 
sig ved sin promiskuitet, ses i seng med en 
mand. På vej hjem fra dette samvær bliver 
hun kidnappet af en gruppe vrede lesbiske 
kvinder, der tvinger hende til at forsvare 
sin seksualitet. Er hun virkelig lesbisk, når 
hun går i seng med en mand? Er hun  for
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Go Fish (Rose Troche, 1994)

pligtet til at fortælle sine lesbiske kærester, 
at hun har været i seng med en mand? Er 
hun en trussel mod lesbisk identitet, når 
hun både er så grådigt tiltrukket af kvin
der og også åbenbart er villig til at indlade 
sig på et heteroseksuelt forhold? Daria 
svarer, at hun  har været i seng med flere 
kvinder end nogen a f hendes forfølgere og 
insisterer på at være ‘en lesbisk som har 
haft sex m ed en m and’ (Troche, Turner: 
100). Sekvensen slutter uafgjort med 
udsagnet om , at sex “bare er sex”, og 
afhøringen viser sig at være en fantasi, der 
afspejler, hvad der foregår inde i Darias 
hoved efter hendes kontakt med hetero
seksualiteten. Hvornår bliver en lesbisk 
kvinde som går i seng med m ænd sim
pelthen straight? Spørgsmålet bliver kun 
vigtigt, hvis man mener, at identitet er en 
social konstruktion, der afgøres af andre 
end individet selv. Hvis Daria udadtil 
opfører sig på en straight måde, betyder 
det så, at h u n  er straight?

Sekvensen er en dækkende metafor for 
hele filmen hvad angår dens egne temaer 
så vel som dens placering på filmmarked
et. Flirter den med heteronorm ative

genre-krav i en grad, så den bliver straight 
ifølge Haynes’ definition? Når den tiltræk
ker et straight publikum, er den så i virke
ligheden bare forklædt som lesbisk film? 
Er det at ‘krydse over’ ensbetydende med 
at blive straight? I sidste instans insisterer 
filmen på samme identitet, som Daria 
insisterer på: på trods af hvordan den 
opfører sig på overfladen, er den inderst 
inde en lesbisk film. Dens tema er essenti
elt for det lesbiske miljø, den er fuld af 
hentydninger og vitser henvendt til et les
bisk publikum, og den afspejler en lesbisk 
æstetik både med sine personer og i skil
dringen af miljøet. Trods dens berøring 
m ed et heteroseksuelt publikum, er det 
ikke en straight film. Ikke desto mindre er 
den åbenbare stress, der kommer af at 
balancere på den tynde knivsæg, et klart 
produkt både af queer-kulturens stadig 
mere komplekse forhold til straight kultur 
såvel som en parallel forbindelse til inde
pendent films genrelle bekymring for at 
komme til at ligne studiesystemet for 
meget: bekymringen for at ‘krydse over’.

Queer film og indie film er - på godt og 
ondt - ikke i samme position i dag, som 23
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de var for bare ti år siden. Ganske vist er 
situationen langt fra perfekt, men frem
stillinger af queer kultur og queer perso
ner er blevet acceptable for størstedelen af 
det amerikanske mainstreampublikum, 
sådan som man kan se det i en række kul
turelle ikoner - fra Ellen Degeneres til 
Queer as Folk [her tænkes på den ameri
kanske udgave, der er langt mindre radikal 
og mere familievenlig end den oprindeli
ge, britiske, red.]. Fremstillinger af bøsser 
og lesbiske er ikke så politisk prægede, i 
hvert fald på overfladen. På samme måde 
er independent film blevet tvunget til at 
acceptere en ubekvem forbindelse til stu
diesystemet. Sundance og andre lignende 
festivaler skaber et marked, hvor indie 
filmskabere kan bejle til mainstream- 
distribution, og i mange henseender er 
indie-om rådet blevet et prøvefelt, hvor 
studieproducere kan lede efter nyt talent. 
Men med denne kulturelle tilpasning føl
ger en serie nye udfordringer. Hvordan vil 
queer og indie film fastholde det, som er 
blevet opnået? Hvordan kan de fastholde 
dette i stigende grad komplicerede forhold 
til mainstream accept? Og måske det mest 
provokerende spørgsmål af dem alle: Er 
det stadig nyttigt at fastholde outsiderpo
sitionen som kulturelt unik? Er tiden 
kommet, hvor queer film og indie film 
simpelthen skal placere sig som blot en 
anden gren af mainstream? Det er sådan
ne spørgsmål, den nuværende generation 
af filmskabere står overfor. Hvordan de vil 
besvare dem vil vise sig.

Oversat fra engelsk af Peter Schepelern 

Noter
1. Se f.eks. Laura Mulvey: “Visual Pleasure and 

Narrative Cinema,” Paul Willemen: 
“Voyeurism, The Look, and Dwoskin” og 

24 Kaja Silverman’s The Subject o f Semiotics.

2. Ideer og temaer, der præsenteres i denne 
artikel, blev udviklet i kurser, som jeg har 
afholdt på Københavns Universitet og 
University o f Washington. Således skylder 
jeg tak til m ine studenter, især Tara Clark, 
Beth Eisenhour, Jeff Fisher og Chelsey 
Walker-Watson for deres indsigtsfulde 
bidrag. Jeg vil også gerne takke dr. Mark 
Mussari, Villanova University, for hans vær
difulde tanker omkring brugen af begreber- 
ne“Queer” and “straight” om specifikke mil
jøer, identiteter og filmpraktikker.

3. Listen af succesrige independent films knyt
tet til John Pierson er imponerende. For blot 
at nævne nogle få: Spike Lee, She's Gotta 
Have It (1986), Lizzie Borden, Working Girls
(1987), Errol Morris, The Thin Blue Line
(1988), Michael Moore, Roger & Me (1989), 
Richard Linklater, Slacker (1991), Kevin 
Smith, Clerks (1994).
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My Beautiful Laundrette (Stephen Frears, 1985)

Fra et londonsk vaskeri til 
alverdens biografer
My Beautiful Laundrette - starten på en ny æra i homofilmens historie 

a f Lasse Soli Sunde

26

Da det internationale salg af My Beautiful 
Laundrette (M it smukke vaskeri) skulle 
forberedes, var den daværende chef for 
salgsselskabet The Sales Company, Carole 
Myers, begejstret for filmen, men instruk
tøren, Stephen Frears, skulle ikke regne 
med, at den ville sælge overhovedet. For

homoseksualitet - det solgte bare ikke. 
M ålgruppen ville være for smal, og m ar
kedsføringen ville blive for sofistikeret. 
Uanset filmens øvrige fremragende kvali
teter. En film om  en homoseksuel paki
stansk vaskeribestyrer og hans hvide pun
kerkæreste på vej op fra bunden af sam-
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fundet. Nej. Basta.
Carole Myers måtte dog senere indrøm 

me, at det var et stort fejlskud. For det 
blev en af karrierens største internationale 
succeser. Efter premieren på Edinburgh 
Filmfestival i 1985 fik filmen en fantastisk 
presse. Den internationale kritikerstand og 
publikum var rørende enige om, at her 
var en film med bid, vid, dybde og humor. 
Den solgte simpelthen sig selv. Overalt i 
verden. Mange år senere kom der stadig 
penge ind fra filmen, der havde kostet det 
dengang nyoprettede Channel Four om 
kring syv millioner kroner at producere.

Pointen var, at i 1985 havde ingen set en 
sådan film før. Frears foregreb en interna
tional bølge af film, der netop bruger det 
seksuelle element til at pege på en større, 
kompleks virkelighed, snarere end at lukke 
sig om et homoseksuelt mikrounivers, 
hvor selverkendelse og den første forel
skelse er de centrale temaer. Her 15 år 
efter at M y Beautiful Laundrette havde 
dansk premiere, har film industrien taget 
homoseksualitet til sig som aldrig før. Og 
iklædt temaet et væld af udtryk.

Der har ikke bare været adskillige kloge 
og sammensatte film, der har sat hom o
seksuelle karakterer i centrum , men en 
regulær bølge. Denne artikel ser først på 
nogle af de film og tendenser, som kende
tegnede denne bølge, og går derefter tilba
ge i filmhistorien, til de homofilm, som 
gik forud for Stephen Frears’ mesterlige 
film, der var en filmisk revolution i 1985.

Seksualitet og oprør i 1990’ernes hom o
film. Denne filmiske revolution har tegnet 
billeder af samfund over hele verden, hvor 
homoseksualitet satte gang i turbulens og 
sammenstød. Filmene gav samtidig lak- 
musprøver på, hvorvidt samfundene 
kunne definere dette som  positivt. Bølgen 
omfatter film som f.eks. den cubanske

hverdagskomedie Fresa y  chocolate (1993,
Jordbær & Chokolade), hvor bøssen er den 
dannede fritænker der kan lære den unge 
heteroseksuelle duksedreng noget om 
livet. Eller indiske Fire (1996), der gennem 
familiedramaet krydser kvindefrigørelse 
med lesbisk kærlighed. Australske Head 
On (1998) skildrer en ung græsk-australi- 
ers kamp med sit kulturelle, familiære og 
seksuelle ophav. Ang Lee slog igennem 
med den taiwanesisk-amerikanske The 
Wedding Banquet (1993), hvor de kinesi
ske familietraditioner er ved at tage pippet 
fra et ellers harm onisk bøssepar. Svenske 
Fucking Åm ål (1998) var lige dele oprør 
og uskyldstab i en hverdagsrealistisk ind
pakning. Den franske roadmovie Drole de 
Félix (2000) lod en homoseksuel hiv-posi
tiv fransk-araber være sandhedsvidne på 
en rejse tværs gennem Frankrig. Og 
Dakan (1997) fra Guinea var den første 
afrikanske film, der skildrede to forelskede 
m ænd, inden klasseforskelle og heksedok
torer prøver at skille dem ad. Listen er 
meget længere end de just nævnte. Disse 
film har alle været markante succeser, og 
er udført med den samme grundidé - at 
forfølge spændinger mellem race-, køns-, 
generations- og klasseforskelle i en og 
samme film. De har dermed lagt sig i køl
vandet på M y Beautiful Laundrettes 
spændstighed og sans for at koble forskel
lige tematiske og genremæssige strategier 
med et raffineret twist.

På filmfestivalerne i Sundance, Berlin,
Cannes, Toronto og Venedig regnede pri
serne op gennem 1990’erne ned over film 
med homoseksuelle temaer. De var sim
pelthen blandt de bedste film og fortjente 
al den ros de fik. Kvaliteten hang dog også 
sammen med kvantiteten. Hvor det op til 
1980’erne kun var muligt at se 5-7 spille
film årligt med et centralt homotema, blev 
1990’erne årtiet hvor tallet eksploderede 27



Fra et londonsk vaskeri til alverdens biografer

til 30-40-50 film årligt - og i langt flere 
film var en homoseksuel birolle eller twist 
et tegn på, at man var med på noderne.

Allerede tidligt i årtiet fik barnet et 
navn. Den filmiske bevægelse New Queer 
Cinema blev præsenteret som et af de 
klare nybrud i 1990’ernes film. Den blev 
født i independent-filmkredse, men sidst i 
1990’erne var mainstreamfilmen godt 
med. Fænomenet blev lanceret stort af 
den californiske filmskribent B. Ruby Rich 
over knap 10 sider i Sight & Sound (sep
tember 1992) som et prim æ rt amerikansk 
oprørsfænomen. New Queer-filmene satte 
kraftturbo på homoseksuelle udtryk og 
søsatte personer med kønspolitiske missi
oner. F.eks. ved at vende vrangen ud på 
det militante homoseksuelle miljø - som i 
Gregg Arakis Bonnie & Clyde-pastiche, 
The Living End (1992). Ved at redefinere

den homoseksuelle historie - som i Tom 
Kalins sort/hvide epos Swoon (1992), en 
genindspilning af Hitchcocks Rope. Eller 
ved at dyrke det trans- og homoseksuelle 
miljø - som i Paris Is Burning (1991), 
Jenny Livingstons dokumentarfilm om 
sorte dragqueens i Harlem. Det var film 
uden genrelighed eller budskaber med 
klare fællesnævnere. Det var fandeni
voldsk filmpoesi, hvor talentfulde filmfolk 
endelig opdagede at de selv kunne lave 
modstykker til Hollywoods homoseksuelle 
papfigurer.

H om onorm alitet. Mange af de homosek
suelle film, som  1990’erne har været rig 
på, har cirklet om identitetskriser, 
udspringshistorier og kærlighedsdramaer. 
Udgangspunktet har oftest været afsøg
ning af et privat univers, og en forløsning

The Wedding Banquet (Ang Lee, 1993)
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har typisk indfundet sig med accept af det 
homoseksuelle og udviklingen af en 
homoseksuel normalitet, der matcher den 
heteroseksuelle. Det har typisk åbnet for 
en forståelse af det homoseksuelle, men 
oftest på dets egne præmisser og i egen 
ret. En række af de homofilm  som har 
turneret Gay & Lesbian filmfestivalerne i 
1990’erne, f.eks. den canadiske The 
Hanging Garden (1997) eller den ameri
kanske Better Than Chocolate (1999), luf
ter kritik a f  familienormer og søger at 
udvide familiens felt til at inkorporere det 
homoseksuelle. Her er det ligesindede 
homoseksuelle og udknaldede heterosek
suelle, der er den eneste sikre havn i en 
skør, skør heteroverden.

Der har været et underskud af film der 
hyldede hom onorm aliteten, og det skulle 
indhentes. Heteronormaliteten suppleres 
nu oftere og oftere af en homonormalitet, 
og de to påvirker så hinanden indbyrdes. 
Før da var det ofte det homoseksuelle 
miljø som stod i centrum  og var selve 
slutmålet for hovedpersonernes udvikling. 
Det har typisk handlet om umulig kærlig
hed der alligevel blev mulig - som i 
romancen Jeffrey (1994) eller i den emi
nent jazzede Harvey Fierstein-drag-kome- 
die Torch Song Trilogy (1988, Nattens 
dronning, instr. Paul Bogart). Det var nød
vendige film, som im idlertid samtidig for
stærkede skismaet mellem det heterosek
suelle og det homoseksuelle univers, og 
dem  versus os blev dyrket i begge lejre. Det 
har ikke m indst den, undskyld udtrykket, 
heteroseksuelle filmhistorie, gjort en dyd 
ud af. Det ville være ærgerligt, om flod
bølgen af film med og om homoseksuelle 
skulle gøre det samme. Det blev, set over 
et 10 års perspektiv, heldigvis ikke tilfældet.

Markante udsigelser om de samfund 
som filmene er foregået i, er dog kun lyk
kedes delvist. Men en gruppe af filmfolk

har grebet chancen til at male med bred 
pensel og har engageret andet og andre 
end netop de homoseksuelle selv. Ikke 
overraskende er hovedparten af disse film 
skrevet, instrueret og spillet af heterosek
suelle. Og hvorfor nu det? Væk var skue
spilleres og instruktørers angst for at blive 
kategoriseret som homoseksuel, hvis man 
havde spillet en homorolle på film eller tv.
Det er som om, selv i filmbranchen, at 
man indtil langt op i 1970’erne stadig tro
ede, at homoseksualitet var noget man 
blev smittet af! Homoseksuelle udtryk fik 
i 1990’erne deres egen ret og var udtryk 
for mere end bare koketteri med en frem- 
brusende livsstil eller pikant inspiration 
for den heteroseksuelle livsstil. Stjerne
eksemplet var, da Tom Hanks vandt en 
Oscar for bedste hovedrolle i Philadelphia
(1993), og tårevædet takkede sin gamle 
dramalærer, en bøsse der i sin tid havde 
fået ham drejet ind på skuespil. H old
ningen blandt skuespillere var, at når selv 
den pæne all-american Hanks kunne spil
le døende aids-ramt bøsse, så var der 
ingen begrænsninger tilbage. Skuespil
leren Guy Pearce svarede da også fyndigt 
på det klassiske spørgsmål om de profes
sionelle forbehold ved at spille den in tri
gante bøsse Adam/Felicia i Adventures o f 
Priscilla, Queen o f the Desert (1994), når 
han nu var hetero. Svaret var: “Jeg er skue
spiller, det er faktisk meningen jeg skal 
spille roller, som ikke er mig selv”.

Film i 1990’erne har med eftertryk 
arbejdet med en ny politisk korrekthed, 
hvor tidligere tiders onde hom oer er 
erstattet af fordomsfulde heteroseksuelle 
der agerer skurke. For der er nok af for
domsfulde forældre eller småborgerlige 
norm er til at hindre protagonisten i at 
være sig selv, bagstræberiske og tilbage
skuende typer, som ikke vil de homosek
suelle det alt for godt. Som f.eks. den kon- 29
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servative svigerfamilie i Mike Nichols-ver- 
sionen af La Cage aux folies, The Birdcage 
(1996).

I det hele taget har den amerikanske 
tradition for svingdørskomedier, produce
ret interessante homokarakterer - som 
f.eks. den noble og vittige George Downes 
(Rupert Everett) i M y Best Friend’s 
Wedding (1997) eller den noget uheldige 
lærer Howard Brackett (Kevin Kline), der 
bliver “outet” af sin gamle elev under en 
Oscar-uddeling i filmen In & Out (1997). 
Eller Philip Seymour Hoffmann som vel
gørende drag-engel for en gnaven Robert 
De Niro under genoptræning i den noget 
mørkere og knap så vellykkede Flawless 
(1999).

Arven fra Europa. Queer-begrebet, som 
samler alt hvad der er skævt og ikke- 
heteroseksuelt, mænd som kvinder, samt 
alle midt imellem kønnene, opstod i uni
versitetskredse i slutningen af 1980’erne. 
Gregg Araki, hvis personer det ene øjeblik 
tændte på mænd, det næste på kvinder, 
var samtidig fuld af politisk manifestati
on, som også kunne provokere de hom o
seksuelle. Var det ikke at bombe den nys 
etablerede, fasttømrede hom oidentitet til
bage til den biseksuelle stenalder?

Genremæssigt argumenterede B. Ruby 
Rich for, at den amerikanske low-budget 
avantgardefilm var ophavet til denne fete
rede bølge. Da Rich ved 10-års jubilæet 
for New Queer Cinemas proklamering 
opsummerede trenden, holdt skribenten 
fast i det rent amerikanske perspektiv. Det 
giver dog kun et delvist billede af fæno
menet. Vist er den amerikanske film indu
stri og de ditto independent-selskaber 
(som i 1990’erne alle blev købt af de 
større filmselskaber) toneangivende, men 
frem til 1990 har den kristne bornerthed, 

30 Hays Code-reglerne og kommerciel m ar

kedstænkning blokeret for Hollywoods 
evne til at tage temaet alvorligt. Det har 
dybest set forsinket Hollywood i at forhol
de sig liberalt til seksuelle udtryk. Selv 
independent-filmen har ikke gjort den 
store forskel frem til slutningen af 
1980’erne. Det var nemlig især påvirknin
gen fra den engelske filmtradition, som fik 
sat den amerikanske bølge igang. New 
Queer Cinema er delvist blevet muliggjort 
af overrum plende film som  Frears’ og 
Kureishis filmtrilogi My Beautiful 
Laundrette (1985), Sammy & Rosie Get 
Laid (1987) og Joe Orton-biografien Prick 
Up Your Ears (1987), der alle satte hom o- 
eller biseksualitet på plakaten som ét af 
flere m arkante temaer.

Disse tre film samt Neil Jordans The 
Crying Game (1992) fik ikke mindst i USA 
et markant publikum i tale, der gerne lod 
sig forarge af disse vilde, europæiske 
instruktører. Der var også engelske Derek 
Jarman, som vedholdende vekslede mel
lem avantgardefilm som The Angelic 
Conversation (1985) og The Last o f 
England (1987) på den ene side og histori
ske spillefilm som  Caravaggio (1986) og 
Edward II (1992) på den anden, og deri
gennem afprøvede et bredt felt af hom o
seksuelle tematikker. De sidstnævnte film 
gennemført m ed exceptionel kunstnerisk 
pondus. Jarman så nøgternt på sam m en
hængen mellem avantgarde og New Queer 
Cinema: “Det er på grund af de svære 
muligheder for finansiering, at jeg laver 
film indenfor avantgarde-traditionen. Det 
vilkår er blevet en del a f m it udtryk”.

Oprøret i New Queer Cinema var en 
kombination af flere faktorer. Filmbran
chen kastede sig over em net med stærkt 
fokus på kunstneriske ambitioner, der fak
tisk skildrede nye typer homoseksuelle, 
som både fejede de filmiske arketyper 
bort, men også vendte sig fra en anden
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type, nemlig den politisk korrekte, veltil
passede, hvide middelklassebøsse, der fun
gerede som politisk spydspids, når hom o
seksuelle skulle gøres samfundsmæssigt 
præsentable. Man skabte i stedet mere 
afbalancerede og farverige homoseksuelle 
karakterer, som samtidig stadig havde en 
vis kommerciel kraft, da homoseksuelle 
som målgruppe blev mere og mere velde
finerede. Og fordi alle andre var tunet 
godt og grundigt ind på homoseksuelle 
signaler.

Fra en officiel plads i straffeloven frem 
til 1960’erne og 1970’erne og en mental 
forvisning til skabet brød homoseksualitet 
først i 1980’erne for alvor igennem på 
film. Tidligere tiders seksuelle undertoner 
blev til overtoner bl.a. med Fassbinders 
sidste film, Jean Genets homoerotiske 
Querelle (1982). En ung vild Pedro Almo- 
dovar lavede samme år Laberinto de pasio- 
nes (Passionens Labyrint). Ligesom de sek
suelt fokuserede instruktører stod også 
musikere frem og skuespillere sprang ud: i 
1980’erne sprang kunstnere, politikere og 
mediefolk i det hele taget ud i store flokke. 
En stor del af årsagen var aids og solidari
teten med de døde og døende. Historien 
om 1950’ernes komediedarling Rock 
Hudson var stjerneeksemplet på krakele
ret starpersona. Alt hvad studiet havde 
investeret i imagepleje i 1950-60’erne 
fremstod tyve år senere som topmålet af 
hykleri. Hudson havde bl.a. giftet sig pro
forma for at tækkes sit macho-image som 
damernes, og især Doris Days ven. I takt 
med at virussen krævede sine ofre, stod 
budskabet skrevet på bannere, t-shirts og 
stickers: silence = death.

Lidt forhistorie. Filmhistorien havde, 
uden at overdrive, enten gjort homoseksu
elle usynlige eller budt på overvejende 
selvfornægtende homoseksuelle karakte

rer. Oftest fanget i et tragisk skæbnespil. 
Karakterer som den suicidale lesbiske 
skolelærer spillet af Shirley MacLaine i 
William Wylers The Childrens Hour 
(1962), var norm en snarere end undtagel
sen. Og denne film var endda progressiv, 
set med datidens øjne. Karakteristisk er, 
hvordan filmene blev omtalt. William 
Wyler sagde kategorisk: “It’s not about les
bianism, it’s about the power of lies to 
destroy people’s lives”. Homoseksualitet 
som isoleret tema var filmtabu. I den mere 
kuriøse boldgade var det personer som 
den ikke-eksisterende Sebastian Venables, 
der kun i off-screen agerede dæmonisk 
homoseksuel i Tennessee Williams-filma- 
tiseringen Suddenly Last Summer (1959): 
Columbia lod nervøst filmen klippe søn
der og sammen.

I komedierne har de homoseksuelle 
oftest ageret farverige pauseklovne med 
roterende håndled, eller det homoseksuel
le har været brugt til at gøre det hetero- 
seksuelle lidt mere pikant. Som f.eks. i 
Billy Wilders kønsfrivole komedie Some 
Like it Hot (1959), hvor især den mageløse 
slutscene varmer godt op til 60’ernes libe
rale strømme. I øvrigt har filmhistorien 
dog været rig på onde eller sørgelige 
transvestitter. Ikke sjældent har homosek
suelle været fremstillet i trekantsdramaer 
som biseksuelle tabere i et kærlighedsspil, 
hvor de heteroseksuelle i slutscenen står 
stærkere end de homoseksuelle. Hvilket 
forhold Paul Newman egentlig havde til 
sin ven i Cat On a Hot Tin Roof (1958), 
står aldrig rigtigt klart, men når han nu 
nægtede at sove med selveste Elizabeth 
Taylor, anede man hvorfor han var så 
ulykkelig. Filmhistorien før 1980’erne har 
ganske simpelt været yderst tyndt besat 
med lykkelige lesbiske eller trygge bøsser.

Efter mange års herredømme over 
hvordan de homoseksuelle karakterer
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FuckingÅniål (Lukas Moodysson, 1998)
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skulle agere, var det på tide at koste de 
udtjente karakterer ud af filmstudierne og 
ind i historien. Det er en af sandhederne 
om New Queer Cinema. Frygten var tidli
gere gængs i et homoforskrækket Holly
wood. Årsagen var at studiernes frivillige 
censur mekanisme, den såkaldte Hays 
Code, frem til 1961 forbød filmfolkene at 
skildre homoseksualitet positivt. Det var 
blandt de sidste selvpålagte tabuer der 
faldt. Men Hays Code var så indarbejdet, 
at forandringerne var mange år om at slå 
igennem.

Det filmiske oprør startede i 1950’erne, 
hvor pionererne, Kenneth Anger og Jean 
Genet, på hver sin side af Atlanten, produ
cerede homoerotiske kortfilm. Enten ved, 
som Anger, at dekonstruere amerikanske 
ikoner og spille med på en gryende cali
fornisk selvbevidsthed, som senere i 
1960’erne gav rum  for blød kunstporno. 
Eller som Genet at pum pe liv i en litterær- 
filosofisk fængselsmetafor i en spinkel

sort/hvid æstetik. Begges film var naturlig
vis forbudte, men blev fra 1960’erne set af 
en snæver kreds af avantgarde-filmkende- 
re, og er i dag mest interessante for deres 
historiske betydning. For det var netop i 
avantgardefilmen, i litteraturen og på teat
ret, at homoseksuelle blev skildret mest 
fordomsfrit. Afsmitningen til mainstream- 
filmen var sporadisk, og som udgangs
punkt blev de film der var, set af et m in
dre, indviet publikum. Herfra voksede det 
som ringe i vandet.

Siden slutningen af 1960’erne da familie
strukturen gik i opløsning for alvor, vok
sede der nye skud frem på den homosek
suelle filmstamme. Man kan anskue det 
homoseksuelle oprør som del af opgøret 
mellem kønnene. De maskuline og femi
nine værdiers kappestrid går i selvsving 
med det homoseksuelle frigørelsesprojekt 
og forstærkes dermed dobbelt. På den ene 
side var 1960-70’ernes kvindebevægelse i 
høj grad drevet frem af lesbiske, men på
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den anden side stod kam pen jo ikke kun 
for den lesbiske identitet. Man kan spørge 
sig, hvilket udtryk den homoseksuelle fri
gørelsesproces ville have i dag, hvis f.eks. 
kvinderne ikke havde taget skeen i egen 
hånd og m ed p-pillen søgt at vinde kon
trollen over egen krop og økonomisk fri
hed gennem arbejde. Kvindernes projekt 
illustreres ikke mindst gennem den indi
ske film Fire, om to middelklassekvinder 
der finder hinanden, mens mændene har 
travlt med elskerinden eller med religio
nen. Kvindeoprøret er ved at nå andre 
dele af verden end den vestlige. Men her 
er religion og traditioner spundet op på 
en familiekultur, som er selve kernen i 
måden at forstå sam fundet på. Fire blev 
m ødt med aggressive, stenkastende m and
lige hinduer, og m indst én biograf blev 
brændt ned efter filmens indiske premie
re. Kort tid  efter blev den, paradoksalt 
nok, forbudt af den indiske regering, der 
ville undgå yderligere oprør. Tankevæk
kende, da filmens kerne er oprør mod 
kvindernes position i et mandsdomineret 
samfund, udtrykt ved at de i stedet for at 
leve uden kærlighed med deres uinteresse
rede mænd finder ind til en kærlighed til 
hinanden. Her bliver det homoseksuelle 
spundet ind i en større rammefortælling.

My Beautiful Laundrette. Men da havde 
film som især My Beautiful Laundrette vist 
vejen for producenter og publikum, længe 
før man havde sat begreberne på plads. 
Filmen er en ambitiøs fortælling, hvor 
kærligheden bygger bro over de modsæt
ninger, som den griber fat i. Da M y  
Beautiful Laundrette fik premiere i 1985, 
blev denne idérige, billige, oprindelig tv- 
producerede film en stor overraskelse. 
Blandingen af socialrealisme, drama, 
krimi og komedie, filmet med et lille 
ukendt hold on location i et nedslidt, vin

tertrist London blev en stor, umiddelbar 
succes. Filmen kunne smelte en let bob
lende hum or ind i et komplekst univers, 
hvor grelle m odsætninger stod i kø for at 
ramle sammen.

Med tydelige hints til den liberale, 
småborgerlige Thatcher-bølge skildrede 
filmen en ny gryende generation, X’erne, 
der var ved at finde sig selv og et plurali
stisk værdisæt, hvor modsætningen mel
lem bl.a. hetero- og homoseksuelle fandt 
en ny balance som ligeværdige størrelser i 
et aids-forskrækket samfund.

M anuskriptet skrev den dengang 29- 
årige H anif Kureishi, der med engelsk m or 
og pakistansk far ville have sine to etniske 
rødder “til at kysse hinanden”

Handlingen, der er spækket med sym
boler, drejer sig om Omar, en ung arbejds
løs pakistaner, der passer sin alkoholiske 
venstreorienterede far, en tidligere journa
list, der troede på socialismen. På trods af 
at faderen ønsker, at sønnen skal få sig en 
uddannelse, er det hos onkel Nasser, en 
driftig forretningsmand og livsnyder, at 
han finder arbejde. Den imperiebyggende 
Nasser har tre døtre, en jaloux kone og en 
engelsk elskerinde og ser en kommende 
svigersøn i Omar. Nasser ligner da også 
lidt en siciliansk patriark med den gustne 
lakaj, onkel Salim, ved sin side og en sjæl
den evne til at tjene sorte penge uden 
moralske skrupler. Kureishi havde oprin
delig skrevet en m oderne Godfather i 
engelsk-pakistansk forklædning, men 
ingen ville finansiere den. Han endte i ste
det op med denne kompakte fortælling, 
der spejler en række m oderne identitets- 
og samfundsstrategier, og man ser næ r
mest en godmodig Godfather hvor den 
manglende patos kompenseres af et over
skud af humor. Nasser, Salim og Om ar er 
del af golddigger-kulturen i Thatchers 
liberale 80’er-projekt. England har brug
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M y Beautiful Laundrette

for selfmade typer som Om ar og Nasser, 
der rammende siger at “penge er farve
blinde” og “der er penge i skidtet”, da han 
overlader Omar sit gamle udtjente vaskeri.

Omar genser barndomsvennen, den 
småfascistiske punker Johnny en sen nat, 
da Omar bliver stoppet af den gruppe høj
renationale lømler, som Johnny er del af. 
De genoptager deres venskab og bliver 
enige om at om danne vaskeriet Churchill 
til det tjekkede Powders, dristigt opkaldt 
efter deres finansieringskilde, indsmuglet 
kokain, som de stjæler fra Salim og sælger 
dyrt på natklubber. Omar og Johnny ind
leder deres kærlighedsforhold under 
åbningen af vaskeriet. Det er en af filmens

34 smukkeste scener: mens Onkel Nasser og

elskerinden Rachel danser nobel vals med 
næsen i sky, m ed vaskerikunderne som til
skuere, krydsklippes der til baglokalet, 
hvor Omar og Johnny omfavner hinanden 
i et saligt knald. Sådan er hverdagen: der 
skal vaskes tøj, danses og elskes.

Johnny og Omars forhold er ikke pro
blematiseret i forhold til accept fra omver
denen, men er motiveret af jagten på soci
al opstigning: Johnny er ikke kun Omars 
elsker, men også beskytter og medarbej
der. Omar er chefen og gør hurtigt deres 
forhold betinget af, at Johnny arbejder 
meget og længe ligesom Omar selv: “Hvis 
vi skal tjene penge, så skal vaskeriet være 
åbent 24 tim er”. Magtforholdet er skævt, 
men Omar har hurtigt læ rt lektien om, at 
personlige følelser er m indre vigtige end 
hårdt arbejde. Imens står Johnnys gamle 
punkervenner tilbage og skumler, for 
skulle pakierne ikke være under dem  i det 
sociale hierarki? Var det ikke derfor vi 
hentede dem  herop?

Filmens klare styrke ligger i det dob
belttydige, at hovedpersonernes personlig
hedstræk er sammensatte og modsatrette
de. Omar og Johnny er troværdige hver- 
dagshelte, der blandt andre træk er inde
havere af en alternativ seksuel præference.

I My Beautiful Laundrette står det 
homoseksuelle ikke frit som et velmenen
de spring-ud-projekt, der lukker sig om 
sin egen logik og forudsigelige fremdrift. 
O m ar og Johnny problematiserer ikke 
deres homoseksualitet. Deres oprør har 
adresse til deres respektive familiære, etni
ske, sociale og kulturelle tilhørsforhold. 
Det homoseksuelle er noget de også er, 
men det dram a udspiller sig gennem de 
andre positioner.

Den homoseksuelle udviklingshistorie 
er i My Beautiful Laundrette fortalt med 
andre param etre end gennem udsagnet 
”jeg er homoseksuel, det må I allesammen
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finde jer i”. Det var, på det tidspunkt, 
grundlæggende nyt at præsentere homo- 
karakterer uden at sætte spørgsmålstegn 
ved den homoseksuelle identitet.

Omar og Johnny er både åbne og 
diskrete om  deres forhold, fordi de, 
afhængigt af situationen, giver sig til 
kende som homoseksuelle. Kureishi und
går at gøre dem til kønspolitisk korrekte 
figurer. Erkendelse af egen seksualitet og 
kampen for omverdenens accept står i 
relation til andre livsaspekter snarere end 
at udelukke dem.

Omar og Johnnys forhold er i sig selv 
ikke umiddelbart problematisk. Det er 
fortiden og fremtiden der giver usikker
hed. Omar har svært ved Johnnys fascist
fortid, mens Johnny skumler over Omars 
opstigning i det sociale hierarki, der 
måske skal krones m ed et arrangeret ægte
skab. Når Johnny har brug for en ventil i 
forhold til Omar, vender han provokeren
de tilbage til venneflokken, dog kun for at 
vende tilbage mere overbevist om  deres 
makkerskab og deres kærlighed. Konflikt
erne imellem dem peger på de andre kon
flikter der truer med at skille dem ad, og 
kærligheden er det der overvinder m od
sætningsforholdene. Eller redder dem fra 
deres egne skæbner som  hhv. arbejdsløs 
pakistaner eller utilpasset punker. O ut
siderne er to mænd der elsker hinanden 
og har et vaskeri sammen. Johnny (Daniel 
Day-Lewis) udvikler sig fra at være fa- 
scistoid bølle til en retfærdighedssøgende 
arbejderknægt der lever sin bøsse-identitet 
ud. Omar skuffer ganske vist sin fortabte 
alkoholikerfar, men lander i den øvre 
middelklasse med sikker materiel tryghed. 
På trods af en kritik af den thatcherske 
tidsånd er budskabet selv på det politiske 
plan dobbelttydigt. Ingen af personerne er 
rigtigt skurke og ingen er rigtigt helte. Og 
m ed et tykt lag af sprælsk hum or flyder

konflikterne sammen omkring en grund
læggende erkendelse af, at dobbelttydighe
den snarere er en styrke end en svaghed.

Det tjener filmen til ære, at den end 
ikke har antydningen af paranoide aids
referencer, hvilket er en bedrift i året 1985, 
hvor angsten for den dødelige virus var en 
voldsom mental udfordring. Ikke overra
skende protesterede det pakistanske miljø 
voldsomt mod filmen og betragtede den 
som et politisk ukorrekt frontalangreb på 
en befolkningsgruppe, som har kæmpet 
en hård kamp for social opstigning og 
anerkendelse. Kureishi blev dog snart 
1980-90’ernes litterære stjerne, der lagde 
navn til andre film og serier der hudflette
de unge, rodløse pakistanere med stort 
humoristisk overskud. Netop Kureishis 
fingerspidsfornemmelse for seksuel fri
gjorthed i karambolage med etnisk funde
rede dilemmaer har gjort ham, sammen 
med navne som f.eks. Salman Rushdie og 
Zadie Smith, til en efterspurgt forfatter i 
en tid, hvor der har været hårdt brug for 
troværdige beskrivelser af mennesker med 
flere kulturelle identiteter.

Filmens scoop er at seksualiteten ikke 
fremstår som det egentlige budskab og 
om drejningspunkt, men sættes i spil med 
andre livsaspekter. Om ar og Johnnys 
kærlighed er den olie på de oprørte vande, 
der binder det komplekse univers sam
men.

Jordbær og chokolade. At Frears’ film har
dannet skole, kunne bl.a. spores, da Tomas
Gutierrez Alea og Juan Carlos Tabio knap
ti år efter tog tråden op i den cubanske
hverdagskomedie Jordbær og Chocolade
(1994). Filmen handler om David
(Vladimir Cruz), en ung machofyr med
en naiv politisk korrekt tilgang til Cubas
revolution og verden omkring ham. Han
aner ingenting om musik, litteratur og 3 5
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Fresa y chocolate (Tomas Gutierrez Alea & Juan Carlos Tabio, 1994)

kunst. Det gør til gengæld den flagrende, 
men charmerende dramaqueen Diego 
(Jorge Perugorria) der søger et venskab 
med den noget vrangvillige David. De to 
bliver venner på trods, og filmen hudflet
ter det cubanske samfunds rummelighed 
med historien om den heteroseksuelle 
partitro studerende, der m øder en flagren
de fritænker og bøsse. David personifice
rer old school cubansk revolutionstænk
ning, som ved indgangen til 1990’erne var 
blevet passé som fremtidsmodel. Diego 
kan sin historie, er velbevandret i kunsten 
og oplever et poetisk smukt, men politisk 
stupidt Cuba. Han ser ingen fremtid i et 
land, hvor homoseksuelle i værste fald 
sendes i lejre eller ud af landet sammen 
med bl.a. kriminelle, handicappede og 
andre uønskede - som det skete i 1980, da 

36 Castro tøm te fængslerne og sendte

100.000 cubanere i mere eller m indre ufri
villigt eksil i USA. Historien er da også sat 
i året 1979, så den politiske dimension får 
en ekstra tand.

Diego og David er diametrale m odsæt
ninger: Diego er religiøs, dramatisk, femi
nin, internationalt orienteret, åben, passi
oneret, men også selvdestruktiv og for
fulgt af sin egen skæbne. David er deri
m od kontrolleret, politisk, udannet, pro
vinsiel, mistænkelig og pligtopfyldende, 
men også uprøvet, fuld af muligheder, 
ydmyg og åben for forandringer. Uden at 
være papfigurer repræsenterer de to sider 
af Cuba, som cubanerne var bevidste om, 
men alligevel var overraskede over, at sty
ret kunne gå m ed til at portrættere. David 
vil egentlig gerne være forfatter og indgår 
i en art dannelsesforløb hos den begejstre
de Diego, som, da muligheden af en
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affære fortoner sig, begynder at stille krav 
til den unge David. I Diegos lejlighed kan 
m an læse Time Magazine, drikke Johnny 
Walker og lytte til amerikansk musik. 
Endda nabokonen og veninden Nancy 
(M irta Ibarra), indgår i dannelsesprojektet 
m ed erotisk lærdom, da den unge mand 
også har det svært m ed finde erotikkens 
vise sten. Filmen katapulterede det priva
te, endda uforløste seksuelle lag op m od et 
langt større lærred. Cuba, som tilsynela
dende ikke havde plads til de homoseksu
elle, fik sit oprør udtrykt gennem seksuali
teten og kunsten der viste en ny vej for et 
politisk forstokket Cuba.

Filmen blev et kæmpehit i Cuba, vandt 
adskillige priser på filmfestivalen i Berlin 
og var nomineret til en Oscar for bedste 
udenlandske film. Den samme ære opnåe
de Julian Schnabels prisvinder Before 
Night Fails (2000), om  en af Cubas vovede 
forfatterere, den åbne bøsse Reinaldo 
Arenas, der voksede op i det revolutio
nære Cuba, men som svingede mellem 
hedonisme og provokation, hvilket også 
sendte ham til USA i 1980. Javier Bardem, 
en af Pedro Almodovars foretrukne skue
spillere, udfylder i denne film den altdo
minerende hovedrolle med stor autoritet, 
og også her trækkes m odsætningsforhol
det mellem politik og seksualitet frem 
som  filmens tematiske hovedlinie. Arenas 
dør en sørgelig aids-død i New York, og 
kritikken her er ikke rundet af fingerknip- 
sende humor. Filmen er en kraftfuld og 
kontrastfuld præstation, der udpensler 
tragediens mørkere toner i et Latin
amerika hvor konservative machoværdier 
ofte står som et centralt irrationelt om 
drejningspunkt, som ikke kun bøsser og 
udskud kan identificere sig med.

Over the rainbow... De seneste 20 år er 
mange seksuelle tabuer faldet, og vestens

individuelle frihedsprojekt har spredt sig 
til det meste af verden. Det m oderne iden
titetsprojekt, der meget kort sagt handler 
om  at individet trodser familiære, reli
giøse, klasse- og generationsnormer og 
samtidig udvikler en vis uafhængighed 
deraf, har vundet frem, også i den såkaldte
2., 3. og 4. verden. Det er især gennem fil
men, at vi har kunnet se bøsser og lesbiske 
optræde synligt vidt og bredt. Seksuelle 
rettigheder og liberalitet er simpelthen 
blevet en måde at følge og registrere 
udviklingstræk på. Lidt firkantet sagt 
betyder det, at et samfunds rummelighed 
og dynamik har ikke så lidt at gøre med 
evnen til at inkorporere det homoseksuel
le på en positiv måde.

Det er ikke sket af sig selv. Der har 
været et m arkant oprør, og der er opstået 
en vedvarende m odstandskultur som har 
givet dynamik og som er inkorporeret i 
filmene. At fravriste den heteroseksuelle 
familielivsstil dens herredøm m e som 
selvskreven normvinder, er nemlig ikke 
sket uden modstand. Hverken religiøst, 
politisk, socialt - eller indenfor for film- 
og tv-industrien.

Op gennem 1990’erne blev flere og flere 
tabuer lagt ned. I dag indgår de homosek
suelle i talkshows, reality-programmer, tv- 
serier, reklamer, kortfilm, novellefilm, tv- 
spil, dokudram as og spillefilm i en grad, 
som man midt i 1980’erne ikke rigtigt 
kunne forestille sig. Den homoseksuelle 
livsstil er blevet kommercialiseret, og film 
og tv har været en afgørende faktor.

Der er etableret tv-stationer der udeluk
kende henvender sig til homoseksuelle, og 
de benytter sig af veldefmerede marke
tingsstrategier. Det homoseksuelle felt er 
på sin vis åbent som aldrig før, men man 
er alligevel ved at lukke sig om sig selv. For 
især de homoseksuelle følger tendensen til 
kun at dele sociale rum  med dem der lig
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ner dem selv. Her kan filmen stadig have 
en vis rolle. Den kan forstørre verden, vise 
nye måder at leve og folde drømmenes 
faner ud på. Måske pege på noget der lig
ger somewhere over the rainbow.
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Alt om min mor (Pedro Almodovar, 1999)

It’s a queer world
Queerfilm gør op med klassiske homofilm ved at udfordre selve tænkningen om, hvad 
køn og seksualitet er. Pedro Almodovars Alt om min mor er et mønstereksempel 

a f Ane Skak og Niels Bjørn

Man skulle måske ikke tro det, men fak
tisk er langt de fleste homofilm  lige så 
konservative i deres livssyn og begrænsen
de i deres menneskeopfattelse som de 
heteroseksuelle Hollywoodfilm, homofil
mene ofte foregiver at tage afstand fra.

I en typisk homofilm - som de er lavet i 
dusinvis - springer hovedpersonen på et 
tidspunkt ud af sit skab. Hun løsriver sig 
fra løgnen om  heteroseksualiteten, som 
hun levede i indtil po in t of no return, og

kaster sig glad ud i en følelse af frihed. 
Men i virkeligheden er hun kun gået den 
straighte vej fra et skab til et andet uden så 
meget som et sekund at stoppe op og 
undersøge, hvordan det m on var at ophol
de sig i grænselandet udenfor skabene.

Spring ud-historierne fortæller med 
andre ord altid den samme opbyggelige 
historie om endelig at turde leve i over
ensstemmelse med sin sande natur som 
homoseksuel, mens der ikke sættes 39
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spørgsmåltegn ved, om en sådan sand 
natur virkelig findes.

Blandt andet derfor er det på tide at 
trække en ny skillelinie, ikke mellem ho- 
mofilm og heterofilm som to forskellige 
slags film, men mellem de film, som hyl
der bestående norm er og bekender sig til 
myten om køn og seksualitet som uforan
derlig kerneidentitet, og de film som 
arbejder på at ændre samfundet med et 
visionært syn på identitet, køn og seksua
litet.

De sidste kaldes queer-film.

”Jeg har været lastbilchauffør.
Det var i Paris, før jeg fik  lavet mine bryster.

Så blev jeg luder i stedet.”

Sagt af transkønnede La Agrada i Pedro 
Almodovars Alt om min mor

Homopolitiske strategier. Der findes to 
overordnede modeller, som langt de fleste 
homofilmfortællinger skæres efter. Hver 
model bygger på en strategi, der har rod i 
homoseksuelles selvforståelse, som den er 
blevet formidlet i de politiske homobe- 
vægelser. Den ene strategi kaldes assimila
tionsstrategien og er især en strategi, der 
retter sig mod det heteroseksuelle sam
fund. Assimilationsstrategien går ud på, at 
homoseksuelle fortæller både sig selv og 
omverdenen, at de ikke skiller sig væsent
ligt ud fra heteroseksuelle. De sørger for at 
optræde som positive rollemodeller og 
arbejder hårdt på at afkræfte fordomme 
om homoseksuelle. Målet er at blive så 
dygtige til at adaptere heteroseksuel opfør
sel og udseende, at alle kan se det urim eli
ge i, at homoseksuelle ikke har samme ret
tigheder som heteroseksuelle. Det er en 
strategi, som homopolitiske bevægelser 
over hele verden altid har benyttet i første 
omgang.

40 Den anden strategi er særart-strategien,

som både er vokset frem indenfor homo- 
bevægelserne, og som udfoldes i en 
mængde homofilm i disse år. Særart- 
strategien går ud på, at homoseksuelle fin
der sammen i klynger af ligesindede og 
opbygger en intern korpsånd og sig-selv- 
nok-holdning. I særartstanken ligger, at de 
homoseksuelle i modsætning til tilhæn
gerne af assimilationstanken oplever sig 
selv som en særlig art, der er væsensfor
skellig fra heteroseksuelle. Her dyrkes og 
opdyrkes det homoseksuelt særegne og en 
stærk grad af solidaritet overfor andre 
homoseksuelle. Det er dog en solidaritet, 
som er på bekostning af andre, i første 
omgang heteroseksuelle, i anden omgang 
transseksuelle, transkønnede og transvest
itter. Det er nemlig vigtigt for særarts-tan- 
kegangen, at der kan defineres nye fælles 
norm er indenfor homofællesskabet, og 
det kan der kun, hvis folk bevarer en fast 
identitetsstruktur. Det gør de transede 
netop ikke. De homoseksuelle, som 
bekender sig til særartstrategien, har der
for nok gjort sig fri af de heteroseksuelle 
rammer, men der opbygges en række nye, 
lige så snævre rammer for opførsel. 
Indenfor miljøet er der hos tilhængere af 
særartstrategien koder for, hvordan man 
er en rigtig lesbisk og en rigtig bøsse. Det 
kan derfor være lige så svært at passe ind i 
det nye homofællesskab som i det hetero- 
fællesskab der tages afstand fra.

De homopolitiske bevægelser har ofte 
adapteret en holdning, hvor assimilations
strategien bruges udadtil for eksempel i 
politisk lobbyarbejde for lige rettigheder 
og større accept i samfundet, mens særart
strategien dyrkes indadtil i den homosek
suelle subkultur, på klubberne, barerne og 
caféerne og i venskaber mellem homosek
suelle.

De to strategier kan um iddelbart se ud 
som hinandens modsætninger, og det er
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da også en klassisk diskussion indenfor 
det homoseksuelle miljø, hvilken strategi 
der er den rigtige at udøve. Men når det 
kommer til stykket er de to strategier fak
tisk forbavsende ens. Begge strategier byg
ger på en skelnen mellem ”dem” og ”os”, 
de heteroseksuelle overfor os homoseksu
elle, og begge bevarer paradoksalt nok 
normbærende værdier, enten ved at efter
ligne dem (assimilationsstrategien) eller 
ved at isolere sig i et lukket samfund og 
opfinde nogle nye norm er, som alle heref
ter bør overholde (særartstrategien). 
Begge strategier bestyrker og bekræfter 
derfor nogle normbærende værdier, og 
indenfor begge strategier defineres klare 
begrænsninger for, hvem fællesskabet 
omfatter, så uønskede - med den magt 
kategoriseringen giver - kan holdes ude.

Til grund for denne indstilling ligger en 
essentialistisk tænkningsmåde. Implicit i 
både assimilationstænkningen og særarts
tænkningen ligger en tænkning om, at 
køn og seksualitet udgør menneskets fast
lagte kerneidentitet. Grundlæggende for
bliver man det samme menneske fra 
vugge til grav, lyder logikken. En hetero
seksuel udgør med andre ord en fast defi
neret menneskeart, som  kan undersøges, 
analyseres og defineres. Og det samme 
gælder den homoseksuelle. Både assimila
tionsstrategien og særartstrategien foreta
ger denne dem-os opsplitning, og implicit 
i opsplitningen ligger altså opfattelsen af, 
at menneskets seksualitet og køn er ufor
anderlige størrelser, at selve menneskets 
identitet er uforanderlig. Mennesket 
opfattes som substantiel masse.

En særlig art? De typiske homofilm falder 
ofte indenfor en af de to skitserede homo- 
politiske kategorier. Langt størstedelen af 
de homofilm, som er produceret op igen
nem de sidste årtier, er variationer over

spring ud-historien, skåret enten efter 
assimilationsstrategien eller særartsstrate
gien. Det er især de nye homofilm, som 
bekender sig til særartstrategien. De viser 
hvilket unikt fællesskab, hovedpersonen 
kan blive en del af ved at springe ud, eller 
de følger en flok venner, som har lagt 
spring ud-fasen bag sig og nu lever det 
glade og selvfølgelige homoliv blandt lige
sindede. Det er film, som udtrykker en 
stærk solidaritet internt i det homoseksu
elle miljø, og som finder stolthed og styr
ke i at definere sine egne norm er og vær
dier, i et modsætningsforhold til hetero
seksuelle. Filmene reproducerer en for
nemmelse af fællesskabsånd og solidaritet 
internt mellem filmenes karakterer, men 
også med deres homoseksuelle tilskuer. Et 
fællesskab som de heteroseksuelle absolut 
ikke har del i. De har ikke adgang til 
sproget og koderne indenfor homomil- 
jøet, forstår man, hvis de da overhovedet 
er til stede i særart-filmene eller i biogra
fen, hvad de sjældent er. Typiske film er 
forrige års bøsse & lesbiske filmfestivals 
hit, The Broken Hearts Club eller Queer as 
Folk, som følger en gruppe unge bøsser 
som glade og selvfølgelige lever med stort 
B. Også andre nyere homofilmhits som 
Trick, Better Than Chocolate og 
Watermelon Woman er præget af særarts
tankegangen.

Assimilationsfilmene fortæller typisk en 
opbyggelig historie om en gift kvinde, der 
langsomt erkender, at hun er lesbisk, en 
ung fyr der næsten er som alle de andre 
blot bøsse, eller den søde veninde, der 
efter at have gået så grueligt meget igen
nem m å sande at hun blot er til piger. 
Assimilationsfilmen arbejder på at afkræf
te fordomme om homoseksuelle.

En typisk assimilationsfilm er en 
spring-ud historie, og til den passer den 
klassiske dram aturgi perfekt. I en spring- 41
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ud historie gennemgår hovedkarakteren 
en udvikling fra kosmos over kaos til kos
mos: I starten af en typisk spring ud-film 
tilhører hovedpersonen en heteroseksuel 
verden, hvorfra homoseksualitet betragtes 
med en række bestemte konnotationer, 
der har at gøre med udseende, erhverv, 
opførsel, etc. Homoseksuelle kan i starten 
af spring ud-filmen kort sagt defineres ud 
fra deres livsstil, som er kulørt, alternativ 
og bryder med samfundets heteroseksuel- 
le, vedtagne norm er og moralværdier, og 
alt dette bryder hovedkarakteren sig ikke 
om. Hun er måske gift og har familie, eller 
i det mindste en kæreste af m odsatte køn, 
og hun kan lide at leve ”det normale liv”.

Undervejs i filmen gennemgår hoved
personen en proces, hvor det går op for 
hende, at hov, myterne om homoseksuelle 
passer ikke. For eksempel går det typisk 
op for hovedpersonen, at man sagtens kan 
være homoseksuel og alligevel leve i et 
parforhold, lægge den glamourøse make
up selv om  man er lesbisk og være den 
barske brandm and, selv om man er bøsse. 
Man kan med andre ord bevare sin status 
som normbærer. Man behøver ikke være i 
opposition til samfundet men kan faktisk 
være med til at fastholde og forstærke 
allerede vedtagne forestillinger om køn og 
seksualitet. Det viser sig altså, at hoved
personens (og tilskuerens?) negative for
ventning om, at et liv som homoseksuel 
betyder et liv udenfor samfundsfællesska
bet - et liv som afviger - ikke holder stik. 
Homoseksuelle kan sagtens rummes af 
heteronormativiteten, hvis blot de opfyl
der de heteroseksuelle normkoder. Og det 
gør hovedpersonerne i spring ud-assimila- 
tionsfilm, for deres største ønske er at 
passe ind og blive accepteret.

Dermed er den seksualpædagogiske 
pointe hjemme for publikum, som ideelt 
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af, at homoseksuelle slet ikke er så mærke
lige endda. Faktisk er de næsten lige som 
alle andre, for når det kommer til stykket 
er vi alle mennesker, som stræber efter 
tosomhed, tryghed og et par tumlinger 
(babyer eller hunde) på bagsædet.

Klassisk fortalte spring ud-film som 
Desert Hearts, The Wedding Banquet, Get 
Real, High Art, Priest, Iti & Out og den 
spritnye Kissing Jessica Stein tilbyder alle 
den homoseksuelle en plads indenfor 
heteronormativitetens lune fællesskabs
rammer, og på den måde ender filmene 
paradoksalt nok med at reproducere er 
forestilling om , at der er rigtige og forker
te måder at leve sit liv på, at leve køn og 
seksualitet på. Fortællingerne beskriver 
samfundet som  en størrelse, vi alle kan 
opnå plads i, hvis vi efterlever de vedtagne 
normer. I spring ud-assimilationsfilm lig
ger det altså indenfor rækkevidde af den 
homoseksuelles eget valg at opnå samfun
dets respekt og accept. I assimilationsfil
mene sættes ikke spørgsmålstegn ved de 
bestående værdinormer. De accepteres 
fuldt ud.

Trans-revolutioner. Mange homofilm er 
altså forbavsende straight langt ind i knog
lerne i deres forsvar for et traditionelt, 
heteronorm ativt værdi- og tænkningssy
stem.

Det er dog ikke alle homofilm, der 
beskriver heteronormativiteten som en 
naturlov og den menneskelige seksualitet 
som uforanderlig grundkerneidentitet. 
Ligesom der findes mere moderne måder 
at tænke køn, seksualitet og identitet på, 
findes der film, som gør det. De kaldes 
queerfilm.

Queerfilm har som begreb eksisteret i 
om trent ti år. Queerfilm kan noget helt 
andet end den klassiske homofilm og kan 
faktisk defineres som en modsætning til
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Desert Hearts (Donna Deitch, 1985)

den, både form- og indholdsmæssigt. På 
alle planer, fra karakterbeskrivelse over 
dramaturgiske linier, og til at nedlægge en 
optik, hvorigennem mennesket og verden 
betragtes, arbejder queerfilmen med at 
nedbryde traditionelle tænkningsmåder, 
der definerer mennesket i fastlåste katego
riseringer som  heteroseksuel og homosek
suel, eller m and og kvinde. I stedet form u
lerer queerfilmen nye måder at tænke, leve 
og opleve verden og mennesket på, måder 
som er plastiske, flydende og i konstant 
udvikling.

Man kan overordnet sige, at queerfilme- 
ne arbejder med en transtankegang, altså 
en tankegang der har det overskridende 
som bevidst strategi. Deri ligger blandt 
andet, at menneskets identitet opfattes 
som proces, ikke som kerne.

Den franske filosof Paul Virilio har lavet 
en historisk opdeling af det m oderne sam 
fund i tre perioder, som hver er blevet 
indledt med det, han kalder trans-revolu- 
tioner. Den første revolution var trans
portrevolutionen, udviklingen af tog, fly 
og biler. Da det blev muligt for mennesket 
at bevæge sig over store afstande på kort 
tid, ændrede det både bevægelsesmønstre
ne, menneskets muligheder og dermed de 
mønstre, samfundene var struktureret 
efter, og som følge deraf den måde m en
nesket opfattede verden og sig selv på. 
Verden forandredes fundamentalt, for 
med transportrevolutionen åbnede sig en 
mængde nye muligheder for menneskelig 
udfoldelse. Muligheder, som aldrig havde 
været tænkt før, blev pludselig realiteter.

Den anden revolution var transmissi - 43
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onsrevolutionen, udviklingen af trådløs 
overføring af information via apparater 
som telefon, radio, tv og internet. At man 
gennem bølger i luften kunne transportere 
information, forandrede igen både sam
fundenes konkrete strukturer og m enne
skets syn på sig selv og sin omverden. 
Pludselig blev mennesket i stand til i en 
vis forstand at slippe sin geografiske hæft- 
ning på verden. Man kunne mene, at det 
pludselig betød mindre for menneskets 
muligheder for samvær, kom m unikation, 
arbejde og muligheder for at modtage og 
distribuere information, hvor man 
befandt sig, end at man besad de appara
ter, som muliggjorde komm unikation og 
informationsoverførsel. Transmissions
revolutionen er stadig i fuld gang med i 
interaktion med mennesket at sætte spor i 
samfundenes indretning og i menneskets 
bevægelsesmønstre og erkendelsesapparat.

Den tredie trans-revolution er ifølge 
Virilio tranplantationsrevolutionen, det at 
kroppen i stigende grad bliver modeller
bar for mennesket, især i kraft af kirurgi
ske muligheder. Transplantationsrevolu
tionen skubber til menneskets opfattelse 
af identitet og selv og åbner spørgsmål 
om, hvorvidt menneskets personlighed og 
identitet også kan opfattes plastisk, som 
kroppen.

Alle tre trans-revolutioner har skænket 
mennesket en større grad af frihed, både 
frihed fra de sociale systemers traditioner, 
og fra virkelighedens fysiske begrænsnin
ger. Som sande trans-revolutioner har de 
for mennesket medført overskridelser af 
grænser mellem størrelser, som tidligere 
var adskilt. Transportrevolutionen m ed
førte en geografisk frisætning og mulig
gjorde eksempelvis fragt af fødevarer, så vi 
i Danm ark i dag kan købe alle verdens 
frugter og grøntsager, vi måtte ønske, året 
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man for eksempel ikke længere behøvede 
bo i um iddelbar nærhed af sin arbejds
plads. Transmissionsrevolutionen over
skred fysiske grænser som  vægge og lofter, 
da det blev muligt at hente signaler gen
nem luftbølger og frisatte samtidig infor
m ation i en sådan grad, at diktatoriske 
regimer i dag ikke længere helt kan kon
trollere befolkningens viden. Og endelig 
overskred tranplantationsrevolutionen 
grænsen for den menneskelige krop, for 
menneskets dødelighed og kønnethed.
Når selv den menneskelige krop nu  kan 
forvandles efter lyst og behov, giver det 
ikke længere mening at fastholde en 
opfattelse af mennesket som uforander
ligt. En hel masse nyt, menneskeligt 
potentiale er i disse trans-processer kom
met til syne, og hver ny revolution har 
sprængt tilværelsen åben for mennesket.

Faser af queerness. Queerfilmen er gen
nemsyret af transtænkning, der som vi 
kan se både udgør en filosofisk g rund
holdning til mennesket og et politisk 
standpunkt, som  adskiller den radikalt fra 
den klassiske homofilm.

For at få et større perspektiv på forskel
len mellem homofilm og queerfilm kan 
man drage en parallel mellem den udvik
ling feminismen har gennemgået, og den 
udvikling homosagen har gennemgået.

I feminismens første fase kæmpede 
kvinder for at opnå lige rettigheder, men 
det foregik på mændenes betingelser. 
Kvinden var et enhedsobjekt som stod i 
modsætning til manden. I anden fase 
begyndte feminisme at handle om  at blive 
ligestillet på sine egne præmisser. Nu blev 
det vigtigt for nyfeministerne at sige, at de 
krævede respekt og ligestilling i høje hæle. 
Den tredje fase er den feminisme, som 
udøves på humanistiske fakulteter på uni
versiteterne, hvor køn sættes på dagsorde-
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nen, og feminisme bliver en værdianalyse
rende optik, der kan blotlægge mønstre af 
eksempelvis magt.

På samme måde har de homoseksuelle 
bevægelser gennemgået tre faser, som dog 
stadig fungerer side om  side med hinan
den. Den første og m est fremherskende 
var assimilationsfasen. Her var strategien 
at opnå lige rettigheder på det heterosek- 
suelle samfunds præmisser ved at sige, at 
homoseksuelle ikke var så meget anderle
des end heteroseksuelle. I anden fase 
opstod bevægelser som  Queer Nation, der 
havde en m ere aggressiv strategi og høj
lydt sagde, at homoseksuelle var anderle
des men alligevel krævede lige rettigheder. 
I den tredie fase er der i løbet af de seneste 
ti år på universiteterne udviklet queer stu
dies, som anlægger en ny optik på både 
seksualiteten og på samfundet. Queer- 
filmene vil oprør og opgør med traditio
ner og kollektivt vedtagne normer. Og de 
byder på en helt ny m åde at tænke m en
nesket og verden på, som  ikke nødvendig
vis drejer sig om homoseksualitet. Nogle 
af queerfilmens vigtigste udøvere tæller 
instruktører som David Cronenberg, 
François Ozon, Rose Troche, Gregg Araki, 
Monika Treut, Todd Haynes og ikke 
mindst Pedro Almodovar

Alt om m in mor. Pedro Almodôvars Alt 
om min mor er så godt som den fuldendte 
queerfilm, og derfor skal den her tjene 
som  eksempel på, hvad queerfilm kan og 
gør. Alt om min mor er en helhjertet hyl
dest til menneskelig diversitet, til m enne
skets udviklingspotentiale og evne til at 
modellere videre på sig selv, både krop
sligt, mentalt og følelsesmæssigt. Den er et 
fuldgyldigt opgør m ed en heteronormativ 
tankegang og et sandt transgressivt værk, 
som  med både fortælling, struktur og per
sonportræ tter udgør en queer optik, man

som tilskuer får tilbudt en unik mulighed 
for at betragte verden gennem.

I Alt om min mor er trans- til stede i 
mange former, fra transplantation over 
transseksualitet og transkønnethed.
Filmen markerer fra starten sin trans-poli
tik med en prolog, der handler om trans
plantation: Manuela arbejder i filmens 
start som skuespiller for transplantations
personale. Gennem rollespil skal persona
let lære at håndtere den vanskelige situati
on at bede mennesker om lov til at bruge 
deres hjernedøde slægtnings organer til 
donation, og det hjælper Manuela dem 
med at blive bedre til ved at spille 
pårørende i rollespillene. Manuela bor i 
Madrid, alene med sin 16-årige søn,
Esteban. Mor og søn skildres i filmens 
start som en velfungerende middelklasse
familie, der har en fortrolig og kærlig rela
tion. Det er en upåfaldende normalitet, 
man introduceres for i filmens indled
ning, og man når netop at blive oprigtigt 
interesseret i, hvordan relationen m on vil 
udvikle sig mellem m or og søn, da filmen 
spiller det beskidte kort, at Esteban køres 
ned.

Pludselig står Manuela med det virkeli
ge valg, om hendes søns organer skal 
bortdoneres. Hun vælger at sige ja, og i sin 
desperate sorg over sit tab, sniger hun sig 
til oplysninger om, hvem der modtager 
sønnens hjerte og følger det hele vejen til 
den nye krop. Estebans hjerte er nu place
ret i en fremmed mands krop og pum per 
hans blod rundt. Hjertet forbindes traditi
onelt med menneskets sjæl og følelser, 
med selve den menneskelige essens, og 
man må derfor spørge, om hjertet stadig 
rum m er Esteban efter transplantationen.
Det giver selvfølgelig ikke mening at spør
ge på den måde, og det er præcis det, 
handlingsforløbet gør klart: Den m enne
skelige krop er ikke længere en ukrænkelig 4 5



I t’s a queer world

enhed, og det er så radikal en tanke, at vi 
endnu ikke erkendelsesmæssigt har kun
net følge med. For den sørgende Manuela 
er Esteban tydeligvis stadig i det trans
planterede hjerte, og måske finder hun 
trøst i tanken om, at han delvist lever 
videre, selv om hun har svært ved at 
acceptere, at det sker som pum pe for en 
fremmed mands blod.

Fra start introducerer Alt om min mor 
altså en moderne virkelighed, hvor den 
menneskelige identitet ikke længere kan 
klart afgrænses og defineres. Personen 
Manuela konfronteres med et livsvilkår, 
som historisk set er nyt, og som hun der
for i en vis forstand er nødt til at opfinde 
sin egen reaktion på og sin egen måde at 
leve med. Man kan sige, at transplantati
onsrevolutionen opløser en måde at tænke 
og opleve mennesket på, som vi har kendt 
til i århundreder. Nu slår vores traditio
nelle, nedarvede tænkningsmåder ikke til 
mere, og vi er nødt til at opfinde nye. Den 
pointe gør Almodovar klar ved at kon
frontere Manuela med en m oderne pro
blemstilling, som hun godt nok har arbej
det professionelt med i nogen tid, men 
som hun alligevel står helt uden redskaber 
til at håndtere, da den ram m er hende selv. 
Herefter er resten af filmen et bud på en 
queer måde at tænke mennesket og ver
den på.

Fra norm alitet til Barcelona. Manuela 
tager fra M adrid til Barcelona for at finde 
Estebans far og fortælle ham, hvad der er 
sket.

I det første M adrid-afsnit præsenterede 
filmen Manuela i en kontekst med søn og 
job, som gjorde hende nem for tilskueren 
at sympatisere med. Hvis man ikke har 
fået interesse for hende med det samme, 
sker det senest, da Esteban bliver kørt 
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der skal ske m ed hans organer. Hvem føler 
ikke for en m oder i den situation? Fra nu 
af er Manuela placeret helt centralt i til
skuerens bevidsthed, m an  er på hendes 
side.

Herefter kommer overraskelserne: 
Manuela tager til Barcelona, og m ed et 
slag befinder vi os i et transseksuelt 
underverdenskvarter, hvor biler kører 
rundt på jagt efter prostituerede. Det er 
allerførste scene i Barcelona, og vi ser 
Manuela spankulere ind i det heftige kvar
ter for kort efter at slå en mand ned, som 
er ved at voldtage en luder. Hun får lude
ren op at stå, og det viser sig, at de to ken
der hinanden. Luderen er transseksuelle 
La Agrada, som  Manuela mange år tidlige
re var nær ven med. Fra en heteronorma- 
litet med alvorlige problemstillinger i 
Madrid, kastes man hovedkulds u d  i et 
helt andet m iljø i Barcelona, men det 
interessante ved det er, at Manuela færdes 
lige nem t og selvfølgeligt begge steder, og 
derfor er det nem t for tilskueren med 
hende at gøre det samme. Hvis m an skulle 
reagere med afstand på La Agrada, var 
man nødt til også at tage afstand fra 
Manuela, og det gør sikkert de færreste. 
Det er altså et godt greb, instruktøren har 
foretaget ved at lade den supernormale 
sorgfyldte m or være guide og pejlemærke 
i fortællingen.

Manuela slår herefter kludene sammen 
med La Agrada, som også var nær ven af 
Estebans far. Esteban m ødte aldrig sin far, 
og det plagede ham. M en Estebans far vid
ste ikke, at han  havde en søn. Sønnen var 
Manuelas hemmelighed, da hun uden et 
ord forlod sin mand, da hun blev gravid. 
Nu leder M anuela efter Estebans far for at 
fortælle ham  historien, og snart går det op 
for tilskueren, at Estebans far var trans
seksuel luder som La Agrada. Det er der
for, M anuela opsøger luderkvarteret. På et
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tidspunkt midt i filmen fortæller Manuela 
historien om sin m and: Hun blev gift med 
ham i Argentina, hvor de begge kommer 
fra. Sammen besluttede parret at åbne en 
café i Barcelona, og m anden, som også 
hed Esteban, tog først afsted. Da Manuela 
ankom, havde han fået lavet bryster og var 
begyndt at kalde sig Lulu. Det tog et øje
blik, men så kunne M anuela godt finde ud 
af det, for som hun siger er alle kvinder 
vel en smule lesbiske. Det var på den tid, 
at hun og Lulu og La Agrada blev et tæt 
sammenvævet trekløver. Men selv om 
Manuela levede fint m ed, at hendes mand 
var delvist kvinde, kunne hun ikke accep
tere, at han blev ved m ed at nedlægge 
massevis af andre kvinder, så da Manuela 
blev gravid, forlod hun  Lulu og kiggede 
sig aldrig tilbage.

I Manuelas historie har vi altså at gøre 
med et livssyn, der er langt fra en assimi

lations- eller særartsopfattelse. Hvis man 
skal definere hende, er hun vel at betragte 
som en heteroseksuel kvinde, men 
Manuela har ikke selv noget behov for at 
definere hverken sig selv eller andre 
snævert ud fra seksualitetskategorier. Det 
overraskede hende, at hendes m and fik 
lavet bryster og begyndte at klæde sig som 
kvinde, men hun havde ikke noget pro
blem med det. Nåja, så var det sådan, det 
var. Hun kunne sagtens leve med, at 
Esteban blev til Lulu og på samme tid var 
mand og kvinde. Det, som fik hende til at 
gå (il sidst, var hans utroskab, ikke hans 
transkønnethed.

La Agrada. På samme måde som Lulu 
overskrider figuren La Agrada enhver 
kategorisering mellem m and og kvinde, 
homoseksuel og heteroseksuel. De binære 
oppositionspar som indkapslede modsæt-

La Agrada med lysten plageånd i Alt om min mor
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ninger kan ikke bestå i Alt om min mors 
univers men flyder sammen til noget 
unikt, som både udgør La Agradas karak
ter og filmens transgressive, queerede 
opfattelse af køn og seksualitet.

I en typisk film ville en figur som La 
Agrada enten være the funny sidekick eller 
den søde biperson, man undervejs opnår 
empati med. Sådan er det ikke i Alt om 
min mor. Her er La Agrada fuldstændig 
sin egen, kompromisløs og fandenivoldsk, 
og hun er det som den naturligste ting i 
verden, hvilket både hun selv og hele 
spektret af forskellige kvinder i filmens 
univers tager for givet. Der er ingen niveau
deling mellem den prostituerede transsek
suelle La Agrada og de andre kvinder. 
Ingen italesætter på noget tidspunkt, at La 
Agrada er ”god nok, selv om...” Der er 
ikke noget ”selv om”. La Agrada er sin 
egen og selvfølgelig som sådan god nok.
De andre forventer ikke, at hun skal kom 
pensere for at stå udenfor heteronorm ati
viteten. På den måde lader filmen La 
Agrada træde i karakter og blomstre på 
sine helt egne præmisser.

La Agrada får også sin helt egen glans
scene, der redegør for både hendes og for 
så vidt hele filmens holdning til køn og 
krop. Det er efter La Agrada er begyndt at 
arbejde som assistent for stjerneskuespil
leren Huma på teatret. En dag bliver fore
stillingen aflyst, og i stedet for at sende 
publikum  hjem, overtager La Agrada tea
terscenen og fortæller sin skabelseshisto

rie:
”Ud over at være venlig, er jeg også 

meget ægte. Se bare min krop. Alt er lavet 
efter mål: Skrå øjne, 80.000 pesetas. Næse:
200.000. [Det var penge] lige ud af v indu
et, for en gang tæsk efterlod den sådan 
[skæv]. Det giver karakter, men jeg skulle 
aldrig have rørt den. leg fortsætter.

48 Bryster, to styk, for jeg er ikke noget m on

ster. 70.000 hver, men det er tjent ind igen. 
Silikone i ... læber, pande, kindben, hofter 
og røv. En liter koster 100.000, regn selv 
prisen ud. M indre kæbe, 75.000. 
Laserepilering, for kvinden stammer også 
fra aben, 60.000 pr. gang. Der kræves 
gerne 2-4 gange, afhængig af hårmængde. 
(...) Som sagt koster det at være ægte. Og 
man skal ikke spare, for man er mere 
ægte, jo mere man ligner det, man gerne 
vil være.”

La Agrada personificerer med dette 
selvportræt selve transplantationstanke
gangen. Det giver ikke mening at betragte 
La Agrada som  hverken mand eller kvin
de, som hverken homoseksuel eller heter
oseksuel. H un eksisterer ikke indenfor 
nogen af de kategorier men i selve trans- 
gressionen, som  transseksuel og transkøn
net, dvs. overskridende grænserne for køn 
og seksualitet. La Agrada er i den forstand 
en åben kategori, et menneske af flydende 
potentiale, som  ikke kan forstås ud fra en 
opfattelse af, at køn og seksualitet tilhører 
en fast grundkerneidentitet.

La Agrada lever sit potentiale ud. Hun 
om form er sin krop og sit køn, og som 
hun selv siger, bliver hun mere ægte af det, 
fordi hun kom m er til at ligne det, hun 
gerne vil være. Og som hun står der på 
scenen, udgør hun selve bevisførelsen for 
sin påstand. La Agrada er ægte i sin krop 
og identitet lige så vel som den mand, der 
fik Estebans hjerte transplanteret. Hverken 
han eller La Agrada er kropsligt, som da 
de blev født, men de lever begge godt og 
kreativt videre i nye kropslige former, som 
er muliggjort af en samfundsmæssig 
udvikling.

Implicit i queer-tankegangen ligger en 
opfattelse af, at alle mennesker rummer 
samme potentiale for at leve åbent og 
uden kategoriseringer som La Agrada, 
også selv om man hverken opfatter sig selv
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som homoseksuel, biseksuel eller trans
seksuel. Endda ligger der i queer-tanke- 
gangen, at queer for ethvert menneske vil 
være den rigtige måde at opfatte sig selv 
på i en verden, der gennemlever trans
revolutioner med så stor hastighed og 
styrke. At opfatte sig som  heteroseksuel 
eller som homoseksuel er i dag en misfor
ståelse, som kommer af, at man endnu 
ikke har erkendt, hvor voldsomt m an for
andrer sig i en interaktiv udvekslingspro
ces med en hastigt foranderlig og hyper- 
kompleks omverden. D et er en forskyd
ning eller en forskubbelse mellem sådan 
som vi reelt lever i dag, og sådan som vi 
tænker os selv, lyder ræsonnem entet.
Hvad angår arbejdsliv, boformer, familie
liv og alle andre aspekter af tilværelsen er 
vi i fuld gang med at erkende, at livet er 
en proces, som  aldrig når et endemål, men 
altid kan forhandles. Queer-tanken fører 
blot denne erfaring ud  i sin yderste konse
kvens ved at inddrage de sidste barrierer i 
det, som kan forhandles af det enkelte 
menneske, nemlig kønnet og seksualite
ten. Pointen er, at det m oderne livs om 
stændigheder og vilkår taget i betragtning 
forekommer det rigtigt at tænke sig selv 
som queer, dvs. i proces. Der ligger en stor 
frihed i at tænke sig selv transgressivt i 
stedet for kategoristisk, processuelt i stedet 
for substantielt, en frihed som er i over
ensstemmelse med vilkår og omstændig
heder i det moderne liv i dag.

Noget af det absolut vellykkede ved Alt 
om min mor er, at netop de svære erken
delser om menneskets potentiale, frihed 
og muligheder formidles med en fortæl
ling, der hele tiden doserer gode dele 
humor, og formidles via et forankret syns
punkt hos Manuela, som  tilskueren kan 
hæfte sig på i rejsen gennem  denne queer 
virkelighed, som derfor aldrig bliver noget 
freakshow.

Solidaritet. Da Manuela ikke finder 
Esteban/Lulu i Barcelona, beslutter hun 
sig for at bosætte sig i byen og begynde et 
nyt liv. Hun får job som assistent for den 
berømte skuespillerinde Huma, der spiller 
Omstigning til Paradis på teatret sammen 
med sin kæreste, den noget yngre Nina.
Stykket har en særlig betydning for 
Manuela, for hun og Esteban var inde at 
se den samme opsætning i M adrid den 
aften, han døde. Faktisk havde han kort 
før påkørslen forsøgt at få Humas auto
graf.

Alt om min mor laver en fortællestruk
tur, hvor plotfremdriften -  projektet med 
at finde Estebans far -  snart fordufter. Det 
føles ikke væsentligt, hverken for Manuela 
eller for tilskueren, for det er rigeligt 
interessant at følge hverdagslivet og se 
portræ tterne af en række forskellige kvin
der udfolde sig og kvinderne interagere 
med hinanden. I stedet for en fortælling 
med tæt kausallogisk fremdrift bliver Alt 
om min mor til en kollektivfortælling, 
hvor fokus ligger på det sociale lag, dvs. 
hvordan det ændrer livet for kvinderne, at 
de indgår i forskellige relationer til h inan
den på kryds og tværs. På skift går de ind 
og støtter hinanden og overtager h inan
dens funktioner, men hver gang en positi
on forrykkes, fører det til en ny reaktion 
og en ny situation.

De centrale kvinder i filmen er tilsyne
ladende ifølge traditionelle norm er hinan
dens modsætninger. Udover Manuela, den 
transseksuelle luder La Agrada og den les
biske stjerneskuespiller Huma, spiller 
nonnen Rosa en central rolle i filmen.
Rosa er godheden selv og drøm m er om at 
arbejde som missionær i Mellemamerika, 
men den plan forplumres, da hun opda
ger, at hun er gravid. Og ikke nok med 
det, hun er hiv-positiv, smittet af faren til 
hendes barn, ingen ringere end Lulu. 49
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Persongalleriet spænder altså over vidt 
forskellige kvindetyper, og hver af kvin
derne råder over et register, som er langt 
bredere end sædvanlige filmkarakterers. 
Der er um iddelbart langt fra en nonne 
over en luder og til en stjerneskuespiller, 
men kvinderne har en naturlig tolerance 
og respekt for hinandens liv og hinandens 
valg.

For eksempel bliver Rosas godhed som 
nonne ikke betvivlet, selv om hun bliver 
gravid. Og La Agrada har ikke en lavere 
status som kvinde end de andre, selv om 
hun fysisk ikke helt ligner dem. Ingen af 
kvinderne repræsenterer en norm , som de 
andre bryder med. Personerne accepterer 
hinanden og respekterer hinandens valg 
og liv. I filmens univers er der derfor ikke 
nogen forkert og rigtig måde at leve på, 
eller at være kvinde på. Der er måske 
dum m e og kloge valg, som det er dum t af 
Rosa at have været i seng med hiv-positive 
Lulu uden at bruge beskyttelse. Men hun 
dømmes ikke moralsk af de andre. Ingen 
siger på noget tidspunkt til hende: ”Men 
du er jo nonne!” I stedet skælder Manuela 
hende ud på grund af hendes dumhed: 
’’Hvordan kunne du bolle med hende og 
blive gravid?!”

En nøglescene sætter alle kvinderne i 
spil med hinanden og understreger queer- 
tematikken i filmen: Gravide Rosa er flyt
tet ind hos Manuela, som passer hende, 
fordi det er en besværlig graviditet. La 
Agrada er på besøg, og pludselig dukker 
Hum a op. I lejligheden sidder så histori
ens fire centrale kvinder og drikker et glas 
sammen for første og eneste gang i filmen. 
Og her bliver det tydeligt, at selv om de 
fire um iddelbart er så forskellige som 
kvinder overhovedet kan være, oplever de 
en stund af dyb solidaritet og sam hørig
hed med hinanden. Deres solidaritet 
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er helt udenfor de traditionelle grupperin
ger.

Tilsammen sprænger de fire kvinder 
ram m erne for køn og seksualitet. De 
repræsenterer stort set alle mulige variati
oner, og fællesskabsfølelsen og åbenheden 
mellem dem gør, at ingen af dem kan 
siges at være normbærende. Ingen af dem 
laver en skelnen mellem dem og os. Hvis 
man skal hæfte betegnelser på dem, befin
der der sig i den scene en heteroseksuel, 
en homoseksuel, en transseksuel samt en 
gravid nonne. Den ene a f kvinderne er 
født mand, en anden har levet sammen 
med en m and, der skiftede køn, og en tre
die er gravid med en transseksuel mand. 
Hvis man skal forsøge at putte nogen af 
de kvinder ind under heteronormativite- 
ten, vil man få et problem.

Indenfor persongalleriet opstilles altså 
ikke en skillelinie mellem heteroseksuelle 
og homoseksuelle, som i både assimilati
onsfilmene og særart-filmene. I stedet 
lægges en ny skillelinie mellem de ovenfor 
beskrevne kvinder, som trods deres for
skelligheder finder fællesskab i en fælles 
åbenhed overfor livets og menneskets pla
sticitet, og den eneste kvinde i filmen, som 
repræsenterer den gamle verden, traditio
nerne, heteronorm ativiteten og de gamle 
moralværdier, nemlig Rosas mor. Da 
Rosas m or første gang møder Manuela, 
tror hun, at Manuela er prostitueret, og 
døm m er hende negativt på den form od
ning. M anuela retter ikke fejltagelsen -  i 
hendes optik er det ikke problemfyldt at 
blive opfattet som prostitueret. Det inter
essante er, at Rosas mor, som repræsente
rer de gamle samfundsnormer, bliver en 
slags taber i filmen. H un mister sin datters 
tillid, og hun  ender i en slags angst for en 
verden, hun ikke forstår. Hendes pejlepin- 
de er ikke funktionsdygtige mere, så hun 
kan ikke manøvrere. Samfundet er sim-
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Manuela og La Agrada i A lt om min mor

pelthen vokset fra hende.
Det bliver ekstra tydeligt af, at hendes 

m and lider a f Alzheimers og ikke kan 
huske noget mere. H an går den samme 
tu r  med hunden hver dag, men kan ikke 
genkende sin datter. For ham er kun 
vanerne tilbage, og i den forstand står 
Rosas forældre som symbol på den gamle 
verdensorden, der fungerede efter auto
matiske m ønstre og traditioner, og bliver 
fortabt, hvis ikke verden i dag ser ud som i 
går. Deres vaner og ritualer har mistet 
deres betydning og indhold men opret
holdes alligevel som holdepunkter, så de 
kan bevare illusionen om , at verden ikke 
er kaotisk og kompleks.

Det er sigende, at den heteronormativi- 
tet, eller skal vi bare kalde det normalitet,

som Rosas forældre står for, ikke er stærkt 
repræsenteret i filmen. Fortællingen er 
ikke funderet i heteronormativiteten men 
skildrer den som en udgrænset, illusorisk 
opposition til det sande, det queerede. De 
fire centrale kvinder i filmen holder ikke 
bevidst Rosas m or udenfor deres fælles
skab, faktisk møder Manuela hende lige så 
upåfaldende og tolerant, som hun møder 
alle andre i filmen. Det er Rosas m or selv, 
som pga. den heteronormativitet, hun 
gennemsyres af, ikke kan forbinde sig med 
de andre. Heteronormativitetens stive 
grænser gør det umuligt for hende. Og i 
filmens univers beskrives hun som den, 
der går glip af noget. For eksempel ser 
hun Manuela og Lulu på café sammen 
med Rosas og Lulus baby. Lulu holder 51
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babyen, og det syn får Rosas m or til senere 
at eksplodere overfor Manuela: Hvordan 
kunne du lade sådan en holde m it barne
barn?! Manuela fortæller hende, at Lulu er 
barnets far, og det er Rosas mor tydeligvis 
ikke i stand til at kapere. Det ender med, 
at Manuela vælges som m or til babyen 
efter Rosas død. Det betyder samtidig, at 
Rosas m or mister sit barnebarn, fordi hun 
ikke magter at acceptere Rosas valg af 
Lulu som far til sit barn.

At forstå verden dynamisk. I Alt om min
mor præsenteres vi for en verden, hvor 
mennesket er i forvandling. Filmen viser, 
at intet i det m oderne liv står stille, og den 
naturlige konsekvens er, at statiske klassi
ficeringsmodeller ikke dur mere. Klassi
ficeringsmodeller er udtryk for en måde at 
tænke verden på, der forstår bestanddele 
som konstante og uforandrede over tid, 
det gælder også menneskets personlighed. 
Og i en tid med trans-revolutioner er det 
kendetegnende, at alt er i proces hele 
tiden. Alt er hele tiden i dynamisk, udvek
slende interaktion med hinanden. Det 
gælder også menneskene, som ved at 
indgå i nye sammenhænge, møde nye 
mennesker og opleve forfærdelige og gode 
ting hele tiden udvikler sig.

1 Alt om min mor beskrives de mange 
forskellige slags kvinder ikke som statiske 
størrelser. De udvikler sig og indgår i 
udveksling med andre på måder, der har 
konsekvens for deres selvforståelse, og 
endda for deres køn og seksualitet. Som 
en mangfoldighed af stærke karakterer 
repræsenterer de et opgør med opfattelsen 
af køn og seksualitet som en del af m en
neskets uforanderlige kerneidentitet.

Det, kvinderne i stedet repræsenterer, er 
en opfattelse af, at både køn og seksualitet 
er sociale konstruktioner. Det er plastiske 
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For eksempel blev Manuela gift med en 
mand, der uden hendes vidende fik lavet 
sig et par bryster, skiftede navn og 
begyndte at leve som kvinde. Da hun 
fandt ud af det, accepterede hun det uden 
store problemer, for som  hun kom m ente
rer er alle vel lidt lesbiske. Lulu er det, 
nogen kalder en lesbisk mand, altså en 
mand, der i et vist omfang føler sig som 
kvinde og derfor får lavet bryster, men 
elsker kvinder. La Agrada er en anden 
variant af det samme: en mand der i et 
vist omfang føler sig som  kvinde og derfor 
har fået lavet bryster, m en hovedsageligt 
elsker m ænd. Man får ikke noget at vide 
om La Agradas seksuelle observans, den
gang hun var helt m and og lastbilchauffør, 
men efter hun overtager Manuelas job 
som Humas assistent, opstår en slags 
kærlighedsforhold mellem Huma og La 
Agrada.

Det, som A lt om min mor demonstrerer 
med karakterernes udvikling er, at når 
personerne indgår i nye sammenhænge og 
m øder nye mennesker, som får en betyd
ningsfuld rolle i deres liv, så ændrer de sig. 
De er ikke kamæleoner, der blander sig 
ind og forandrer personlighed. De bevarer 
deres karaktertræk, m en de påvirkes af 
omgivelser og vilkår og mennesker i en 
sådan grad, at de hele tiden er i udvikling. 
Og den udvikling inkluderer endda deres 
køn og deres seksualitet.

Det er her, A lt om m in mor flager med 
sin queerness. Queer er indbegrebet af at 
opfatte mennesket som proces, som  åbent 
potentiale. Og det er her, det bliver tyde
ligt, at queer er en helt ny optik på verden, 
en optik som  gør op m ed gamle statiske 
tænkningsmodeller og behovet for at kate
gorisere mennesker efter køn og seksuali
tet. Den queerede tænkningsmodel er 
dynamisk og åben, mens de gamle tænk
ningsmodeller - heteronormativiteten
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såvel som assimilations-tankegangen og 
særart-tankegangen - er fastholdende og 
lukkede, og dermed begrænsende for 
mennesket.

Lukket konfliktdram aturgi eller åben 
bevægelse. Forskellen på queerfilmen og 
homofilmen ligger også i dramaturgien. I 
den klassiske homofilm arbejder fortællin
gen i en struktur med m odstand og kon
flikt. For den gifte m and, som i en spring 
ud-film skal gennemgå en erkendelsespro
ces, bygges karakteren og handlingen op 
om  den modstand m od  homoseksualite
ten, der både er i ham  og i samfundet. 
Dramaturgisk egner spring ud-historien 
sig til at blive fortalt lige så stram t som en 
thriller. Der er masser af modstand for 
hovedpersonen, og det er præcis det, der 
skal til, for at en film fungerer godt efter 
den klassiske berettermodel. Hovedper
sonens udvikling drives af en modstand 
og en tvingende nødvendighed om at nå 
målet forude, og ikke af en lyst til selve 
udviklingen. Selve transform ationen, til
standen af flydende forandring, er ikke et 
mål i sig selv. Den socialt set heteroseksu
elle hovedpersons m odstand m od at 
springe ud bygger på den skarpe grænse 
han har trukket op mellem sig selv som en 
del af ”det hetero-norm ale sam fund” og 
”det fremmede”.

Problemet med den model er, at den 
kommer til at forstærke og cementere os- 
dem-dikotomien. N år en fortælling drives 
frem af konfliktdramaturgi, opereres der 
med en klar afgrænsning mellem hoved
karakteren og det omgivende samfund, 
hvad enten det er Bruce Willis, som ene 
m and må redde verden, fordi hans chef 
ikke bakker ham op, eller det er en hom o
seksuel, som efter stor overvindelse sprin
ger ud af skabet.

I en queerfilm som Alt om min mor er

der ingen kerne, som skal frisættes, der er 
ingen konflikt mellem dem og os, og for
tællingen drives ikke fremad ved hjælp af 
m odstand, som i den klassiske dram atur
gi. I stedet er personerne som bolde, der 
støder ind i hinanden og sender hinanden 
afsted i nye retninger. Ved hvert nyt sam
menstød udvikler personerne sig, og nogle 
vilkår ændrer sig, men der er ikke eksem
pelvis en enkeltstående, stor forhindring, 
som skal overvindes. Det betyder, at 
karakterudviklingen ikke er konfliktdre
vet. M otoren i fortællingen er ikke m od
sætninger, konflikter og m odstand, i stedet 
er det simpelthen bevægelser, en under
søgelse af, hvad der sker med personerne 
og hvad der sker med relationerne, når 
personerne indgår i forskellige sam m en
hænge.

Den klassiske dram aturgi konstrueres 
efter en mekanisk maskintænkning, hvor 
personerne udfylder bestemte funktioner 
og hver er repræsentant for en bestemt 
idé. Selv om en hovedkarakter gennemgår 
en udviklingsproces, er hun det samme 
menneske fra start til slut.

Queer-dram aturgien, som den ses i Alt 
om min mor, rum m er en langt større grad 
af åbenhed i den overordnede fortælling 
og de enkelte karakterers forløb. Fortæl
lingen udfolder sig anderledes, fordi 
karakterernes udvikling spænder over et 
nyt spektrum af muligheder drevet af en 
ny logik, og fordi der ikke er et projekt der 
tilsidesætter alle andre. Grænsen mellem 
dem og os bliver hele tiden forskudt ved 
at karaktererne i Alt om min mor solidari
serer sig med hinanden på tværs af traditi
onelle grupperinger og fordi de overtager 
hinandens roller og funktioner og lader 
dem med deres egen mening hver gang.
Det sikrer en dynamik i fortællingen som 
gør den alt andet end forudsigelig. Kom
pleksiteten, dynamikken og den kontinu- 5 3
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Den lesbiske stjerneskuespillerinde Hum a i Alt om min mor

erlige forhandling mellem karakterer og 
samfund i A lt om min mor er det, som 
udgør dens queer knogler, og det er heri, 
filmen kommer til at ligne den moderne 
virkelighed mere end de fleste straight for
talte film, hvadenten det er homofilm eller 
heterofilm.

Queer indflydelse. Der er altså grund
læggende forskelle på klassiske homofilm 
og queerfilm. I september 1992 skrev B. 
Ruby Rich en artikel i Sight & Sound, 
hvor hun introducerede begrebet New 
Queer Cinema. Her samlede hun en 
række nye film som Gus van Sants My 
Own Private Idaho, Tom Kalins Swoon, 
Derek Jarmans Edward II, Todd Haynes’ 
Poison og Gregg Arakis The Living End,

54 der alle handlede om homoseksualitet

men ikke på den sædvanlige, pædagogiske 
måde. Det var rå, vilde og energiske film, 
der ikke undskyldte noget, men krævede 
opm ærksom hed på egne vilkår og 
præmisser. D er var ikke nødvendigvis 
nogen overfladisk lighed mellem filmene. 
Det sammenhængende var, at de på en 
gang sprængte rammerne for den klassiske 
homofilms trang til et behage og fremstille 
et ansvarligt og positivt (dvs. heteronor- 
mativt) billede af homoseksuelle, og 
sprængte rammerne for den klassiske 
måde at fortælle på. D er var implicit i fil
mene en erkendelse af, at nye idéer ikke 
kan formidles i gamle former, men kræver 
deres egne. Især når idéerne er så radikale, 
at de gør op m ed hele tænkningssystemer 
og opfattelsen af menneskets identitet, 
køn og seksualitet.
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Siden er der ikke sket en voldsom 
udvikling indenfor queerfilmen. Og for 
nylig gjorde B. Ruby Rich i en ny artikel i 
Sight & Sound status over tiden siden 
hendes første artikel og konstaterede, at 
New Queer Cinema var et bølgeskvulp. 
Siden starten af 1990erne har homofilmen 
udviklet sig til især at byde på klassiske 
fortællinger, der reproducerer traditionelle 
forestillinger om mennesket, og om køn 
og seksualitet. Instruktører som Pedro 
Almodovar, Gregg Araki og Todd Haynes 
er undtagelser. Men det betyder langt fra, 
at queerfilmen har problemer, tværtimod.
I stedet er queerede tanker ved at finde 
ind i alle mulige film. Film, der ikke nød
vendigvis placerer sig indenfor en typisk 
kategori a f homofilm rum m er queerede 
idéer og queerede personer. Fra de seneste 
år gælder det for eksempel Tobey Mc- 
Guires karakter i Wonder Boys, Cameron 
Diaz’ og Catherine Keeners karakterer i 
Being John Malkovich, og Ola Norells 
karakter Lasse i Tillsammans, som i stedet 
for at udvikle sig fra heteroseksuel til 
homoseksuel, dvs. fra en fast defineret og 
begrænsende kategori til en anden lige så 
fast defineret og begrænsende kategori, 
går fra heteroseksuel til queer uden erken
delsesproces. De form år at leve i en til
stand af afslappet åbenhed uden behov for 
at kalde sig noget bestem t, selv om de har 
sex med personer af deres eget køn.

Derudover er en instruktør som David 
Cronenbergs værk et langt festskrift for 
transtanker. Hans film beskriver kroppens 
plasticitet og menneskets potentiale til 
forandring. I Crash for eksempel lever alle 
personer i en tilstand af konstant proces 
og foranderlighed. H er er den åbne krop 
selve idealet, for hvis kroppen er åben, er 
en forbindelse med andre mulig, og deri
gennem forandring. Seksualiteten (og bil
sammenstød) er i filmens univers redska

ber til at åbne kroppen og overskride sig 
selv, og derfor interagerer personerne i 
Crash seksuelt med hinanden på tværs af 
kønsgrænser.

Queerfilmen rum m er store muligheder 
for at skildre nogle vilkår ved det m oder
ne liv, som hverken den klassiske homo- 
fortælling eller den klassiske dramaturgi 
kan, fordi de klassiske modeller implicit 
beretter om begrænsninger. Med queer- 
filmens mere åbne fortællingsstruktur op
står et potentiale for filmiske fortællinger, 
som er mere i tråd med livet, som det 
leves i starten af det nye årtusinde.

Queerfilmen tager fat i roden af vores 
identitet, køn og seksualitetsforståelse og 
viser med tydelighed hvad de er for 
størrelser, nemlig i et vist omfang potenti
aler, som vi selv har frihed til at leve, 
twiste, bøje og overskride grænserne for.
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Dekadent og guddommeligt
Weimar-republikkens film om de anderledes - og de andre
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Der er vendt op og ned på alle Værdier, og Rom har ikke kendt til Orgier som Berlins
det ikke blot på det materielles Omraade; Transvestitballer, hvor Hundreder af
Statens Forordninger blev til Grin; ingen 
Skik og Brug, ingen Moral respekteredes. 
Berlin blev den store babylonske Skøge, 
Forlystelsespladser, Bar’er og Vinstuer 
skød op som paddehatte.... Selv Suetonius’

M ænd i Kvindeklæder og Kvinder i 
M andsklæder dansede for Politiets velvilli
ge Øjne.

(Stefan Zweig, Verden a f  i går, p. 270)
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En underfundig kinesisk forbandelse 
lyder: ”Gid du må leve i interessante 
tider!” Og på godt og ondt kan man vist 
sige at denne forbandelse hvilede over 
Tyskland, og ikke m indst Berlin, i 
1920’erne. På godt, et sted med vidtstrakt 
tolerance, åbenhed, nysgerrighed, nytænk
ning og kreativitet. På ondt, et udhungret, 
desperat, ustabilt helvede hvor nazismen 
havde de bedste vækstbetingelser.

Christopher Isherwoods bøger om 
Berlin, Air. Norris Changes Trains (1935) 
og Goodbye to Berlin (1939), John Van 
Drutens dramatisering af disse i form af 
teaterstykket I Am a Camera og ikke 
mindst musicaludgaven af dette, Cabaret, 
har været m ed til at fremhæve det spekta
kulære og farverige, det på én gang farlige 
og dragende ved perioden, opsummeret af 
Sally Bowles i Cabaret som ’Divine 
Decadence’.

I erindringsbogen Christopher and His 
Kind  (1976) skriver Isherwood om sit 
første lystfyldte besøg i Berlin i 1929.
Ifølge ham var Berlin Europas mest deka
dente storby, udviklet i konkurrence med 
Paris, som for længst havde satset på et 
traditionelt pigemarked, hvorefter Berlin 
som  ”et kommercielt kunstgreb” (1) så 
satsede på ”en maskerade af perversioner”
(2) -  et Sodoma og G om orra både for 
hom o- og heteroseksuelle turister.”... Sex 
var byens erhverv... Natklubben Eldorado 
fremviste en lokkende række af homosek
suelle klædt som kvinder. I Maly kunne 
m an vælge mellem feminine eller 
smokingklædte lesbiske kvinder. På teatret 
hørtes et skamløst råb af kollektivt begær”
(3). For Isherwood var det attraktive at 
’’Berlin, det betød drenge” (4), og i bogen 
fra 1976 kunne han endelig fortælle alle 
relevante detaljer desangående, alt det der 
m åtte udelades i bøgerne fra 30’erne.

I den åbne atmosfære i Berlin i

1920’erne eksisterede en dynamisk hom o
seksuel subkultur, som ikke kun manife
sterede sig i nattelivet i byen, men også 
mere generelt i litteraturen, kunsten og 
kulturen. Der blev udgivet en mængde 
homoseksuelle tidsskrifter, f.eks.
Frauenliebe, Die Freundin og Garçonne til 
kvinder og Das Freundschaftsblatt, Blätter 
fü r  Menschenrecht og Insel til mænd.

Lægen og seksualforskeren Magnus 
Hirschfeld havde allerede i 1897 dannet en 
komité med det erklærede formål at få 
lempet eller fjernet straffelovens §175, der 
forbød sex mellem mænd, og i 1919 
grundlagde han det Seksualvidenskabelige 
Institut i Berlin (verdens første), som 
’’frem til nazisternes vandalisering i 1933 
udgjorde ... Europas mest visionære seksu- 
alteoretiske tænketank” (5). Hirschfeld 
som person og videnskabsmand udgjorde 
centeret for homoseksuel debat og forsk
ning i hele Weimar tiden.

Betegnelsen ”det tredje køn” -  oprinde
ligt fremsat af seksualteoretikeren Karl 
Heinrich Ulrichs (1825-95) -  blev videre
udviklet af Hirschfeld som bl.a. forkastede 
betegnelsen ’’homoseksuel” fordi ordet 
ensidigt henfører til personens seksuelle 
handlinger. Fra slutningen af det 19. 
århundrede havde der i Tyskland kørt en 
debat om hvad der egentlig definerer en 
homoseksuel person, og bl.a. Hirschfeld 
rettede fokus hen på andre aspekter end 
det seksuelle, f.eks. psykologiske, psykoso- 
ciale og kulturelle. Selve debatten må have 
indvirket på homoseksuelle mænd og 
kvinders selvopfattelse, og er særligt inter
essant i en filmvidenskabelig sam m en
hæng eftersom film der skulle vises i bio
graferne under ingen omstændigheder 
kunne vise explicitte (hverken hom o- eller 
hetero-) seksuelle handlinger, og dét man 
derfor kan lede efter -  og engang imellem 
finde -  er det kulturelle billede af homo- 5 7
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seksuelle.
Debatten, der f.eks. fokuserede meget 

på det androgyne - det tredje køn som et 
mellemstadie mellem det klart maskuline 
og klart feminine - har uden tvivl også 
medvirket til den meget androgyne og 
kønsoverskridende kvindemode. Man kan 
ligefrem sige at det i visse kredse var på 
mode at flirte med homoseksualitet, for 
med eftertryk at vise at man i Weimar- 
republikken virkelig havde brudt med for
tiden, og ”så prom inente mennesker 
indenfor kulturverdenen som Klaus og 
Erika M ann, Gustav Gründgens og Claire 
Waldorff lavede skamløst en offentlig 
begivenhed ud af at afsløre deres hom o
seksuelle forbindelser.” (6)

I det følgende vil blive diskuteret en 
række film fra perioden 1918/19 til 1933. 
Nogle af disse er filmhistoriske pioner
værker indenfor fremstillingen af hom o
seksuelle. Nogle film diskuterer homosek
suelle problemstillinger på en hidtil uhørt 
åben og solidarisk facon, andre gør det 
underforstået. Nogle film, først og frem
mest komedier, dyrker kønsforvirringen, 
f.eks. i form af udklædning, og tilbyder 
forskellige læsninger, også en homoseksuel 
fortolkning. Man kan sige at filmene inde
holder fortællinger og situationer som for 
datidens homoseksuelle publikum var 
åbenlyst queer.

De to vigtigste film, som har fået status 
som klassiske pionerværker i enhver gay & 
lesbian sammenhæng, er Anders als die 
Anderen fra 1919 og Mädchen in Uniform 
(Piger i Uniform) fra 1931, altså film fra 
W eimarrepublikkens første år og fra et af 
dens sidste.

Anderledes end de andre. Anders als die 
Anderen blev til i skyggen af den famøse 
§175, der fastslog at sex mellem mænd var 

58 forbudt. Foruden filmens instruktør,

Richard Oswald, stod også seksualforske- 
ren Magnus Hirschfeld som ophavsmand 
til filmen. Den falder indenfor den række 
af ’Aufklärungsfilme’ som  dukkede op 
under og lige efter Den Første Verdens
krig. På dette tidspunkt udgjorde kønssyg
domme, ikke mindst syfilis, en reel fare 
for folkesundheden i Tyskland og kredse 
indenfor sundhedsvæsenet, såvel som 
filmfolk, så filmmediet som en mulighed 
for at få oplysning ud til folk, ikke bare 
om syfilis, m en også om  andre mere eller 
mindre tabubelagte emner.

Richard Oswald var en af de instruk
tører der først førte disse tanker ud i livet. 
Fra 1916 til 1921 lavede han oplysende 
film om bl.a. syfilis, alkoholisme, prostitu
tion, enlige m ødre og -  med Anders als die 
Anderen -  homoseksualitet. Oswalds film 
var ofte populariseringer af videnskabelige 
teser, i flere tilfælde fremsat af Magnus 
Hirschfeld, og hans film var sobre oplys- 
ningsfilm, ikke spekulationsfilm. Den 
12.11.1918, altså dagen efterverdenskrig
ens afslutning, blev al censur ophævet i 
Tyskland. Denne censurfri periode gav 
mulighed for en film som  Anders als die 
Anderen, men i løbet a f 1919 vrimlede det 
frem med ’oplysende’ film som mere var 
sensations- og spekulationsanlagte film 
om alskens synd og fordærv. Titler som 
Totentanz, Hyänen der Lust, Der R u f der 
Sünde, Das Paradies der Dirnen, Sklaven 
der Liebe og Irrgarten der Leidenschaften 
taler for sig selv!

Anders als die Anderen eksisterer nu kun 
som et 40 m inutter langt fragment, som er 
knap halvdelen af dens oprindelige læng
de. Filmen havde premiere 28.5.1919, i 
den meget urolige overgangsperiode fra 
krigens afslutning til Weimarrepublikken 
blev udråbt 11.8.1919, men hører dog på 
alle måder m ed som et produkt a f det kul
tursyn der kom  til at præge Weimarrepu-



a f Anne Jespersen

blikken. Filmen har status som filmhisto
riens første film der explicit tematiserer 
homoseksualitet, og af filmene fra 
Weimarrepublikken er den den eneste der 
helt direkte og åbent fortæller hvad det 
drejer sig om . Kun i denne film bruges 
ordet ’’homoseksuel” Andre film kan nok 
handle om det, men skjult, indirekte og 
underforstået. Det kan så i nogle tilfælde 
være befordrende for en større kunstnerisk 
oplevelse end man måske får af Anders als 
die Anderen, hvor m odig og bevægende 
og, som kulturhistorisk dokum ent, helt 
uundværlig denne film end m åtte være.

Anders als die Anderen handler i kort
hed om hvordan eksistensen af §175 giver 
grobund for pengeafpresning af homosek
suelle. På grund af §175 kunne homosek
suelle mænd der blev udsat for pengeaf
presning ikke gå til politiet. Filmens 
hovedperson er den fejrede violinist Paul 
Körner (Conrad Veidt). Ved et kostumebal 
træffer han Franz Bollek (Reinhold 
Schiinzel) og inviterer ham med hjem. I 
det øjeblik hvor der ikke er tvivl om 
Körners hensigter, slår den anden mand til 
og forlanger penge, og fortsætter mere og 
mere grådigt med dette i den kommende 
tid. Afpresseren når også at ødelægge et 
kærlighedsforhold som  Körner har til sin 
violinelev. Körner bliver så desperat at 
han - til ingen nytte - opsøger en hypnoti
sør for at blive ’kureret’. Dernæst taler han 
med en seksualforsker (spillet af Magnus 
Hirschfeld). Denne holder et lille foredrag 
om  hvordan homoseksualitet er et natur
anliggende, og at loven burde laves deref
ter. Da det til sidst kom m er til en retssag 
mellem Körner og hans afpresser, bliver 
afpresseren idømt tre måneders straf og 
selvom dommeren ikke finder Körner 
skyldig i noget, så m å han ifølge lovens 
§175 alligevel idømme ham  den mildeste 
straf: én dag i fængsel. Filmen opstiller her

Anders als die Anderen (Richard Oswald, 1919)

en utopisk situation: den påstår at syste
mets repræsentanter i justitsvæsenet er 
hæderlige, fornuftige mennesker som bare 
er blevet sat til at håndhæve en urimelig 
lov. Sådan var det næppe i virkeligheden, 
og filmens dystre udgang er da også nok 
mere realistisk: selvom Korner kun får én 
dag i fængsel, har retssagen, publikums 
svigt som følge af denne, og tabet af den 
elskede slået ham ud, så han beslutter at 
begå selvmord.

Filmen slutter med at man ser Magnus 
I Iirschfeld holde en forelæsning hvor han 
taler for at man ikke kan staffe mennesker 
for noget som naturen har bestemt. Og at 
loven kun giver lyssky individer mulighed 
for pengeafpresning.

Stærke kræfter talte for genindførelse af 
filmcensur og fremhævede Anders als die 
Anderen som et særlig skræmmende 
eksempel på for megen åbenhed, og med 
virkning fra 16.6.1920 blev censuren gen
indført i Weimarrepublikken. Konsekvens
en for Anders als die Anderen var at den 
blev totalforbudt fra 16.10.1920 og kun 
kunne vises i medicinske sammenhænge.
(7) 59
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Michael. Carl Th. Dreyer filmatiserede i 
1924 Herman Bangs rom an Michael om 
den smukke, unge Michael (Walter 
Slezak) der bliver model og inspiration for 
den aldrende kunstmaler Zoret (Benjamin 
Christensen), kaldet ’Mesteren’. Først da 
får Zoret ry som stor kunstner. Zoret 
elsker sin unge model, men Michael 
udnytter ham  og svigter ham til sidst. 
Zorets nærmeste ven, journalisten Swiff 
beundrer Mesteren, og nærer dybe følelser 
for ham, selvom Zoret mere har øje for 
den troløse Michael. Det er Swiff der sid
der ved Zorets dødsleje, og her er Zorets 
sidste ord de samme ord der i indlednin
gen var filmens ’’m otto”: ”Nu kan jeg 
roligt dø, for jeg har oplevet en stor 
kærlighed”.

I Dreyers filmatisering af Bangs roman 
antydes det homoseksuelle tema en anelse 
mere end i romanen, men dog ikke mere 
end at filmens heteroseksuelle publikum 
ikke behøvede at ’ane uråd’. Dette publi
kum  opfattede ikke nødvendigvis berørin
ger og blikke som homoseksuelle tegn, 
hvorimod ”det kollektive homoseksuelle 
blik” (8) havde udviklet en særlig skærpet 
sans for skuespillernes ekspressive spil, 
deres blikke og gestus. Denne særlige sans 
for detaljer kan f.eks. ses i anmeldelsen af 
Michael i det homoseksuelle tidsskrift Die 
Freundschaft. (9)

Pandoras æske. G.W. Pabsts Die Büchse 
der Pandora (1929) bygger på skuespillene 
Erdgeist og Die Büchse der Pandora af 
Frank Wedekind fra hhv. 1895 og 1902. De 
havde i 1923 dannet grundlag for filmen 
Erdgeist med Asta Nielsen, instrueret af 
Leopold Jessner. (I parentes bemærket 
anså man i Danm ark denne film for så 
’vovet’ at den blev totalforbudt). Den alto
verskyggende hovedperson i Die Büchse 

60 der Pandora, Lulu (Louise Brooks), for-

tærer de mange mænd der besnæres af 
hende.

Pabsts film går betydeligt længere end 
Jessners ved at vise ikke bare en depraveret 
kvinde, som efterlader mange m ænd som 
ofre, og som selv ender som et offer, men 
samtidig - og det forekom nærmest um o
ralsk - skildrer hende som  både sød og 
uskyldig. En kvinde med en form for pri
mitiv seksualitet som uden at ville eller 
vide det fremprovokerer alverdens ulyk
ker.

1 den foreliggende sammenhæng er fil
men særdeles interessant ved for første 
gang på film at skildre en utvetydigt les
bisk kvinde, grevinde Geschwitz, spillet af 
den belgiske skuespiller Alice Roberts. 
Denne lesbiske kvinde, som ikke forekom 
i Asta Nielsen filmen, betages også af Lulu. 
Til Lulus bryllupsfest ser man dem danse 
sammen og grevinden omfavner Lulu ømt 
mens denne på sin sædvanlige uskyldige, 
overraskede måde tilsyneladende ikke for
står hvilke alvorlige og stærke følelser hun 
fremkalder hos andre mennesker.

Louise Brooks beskriver problemerne 
med at få Alice Roberts til at spille scenen: 
”På hendes første dag på arbejde skulle 
bryllupsscenen optages. Hun kom ind, 
chik i sin pariser aftenkjole, aristokratisk 
og fattet. Så begyndte hr. Pabst at forklare 
handlingen i scenen hvori hun skulle 
danse tango med mig. Pludselig forstod 
hun at hun skulle røre ved, omfavne og 
gøre kur til en anden kvinde. Hendes blå 
øjne stod på stilke og hendes hænder 
rystede.” (10) Alice Roberts var bange for 
at hun ville blive identificeret med rollen 
som lesbisk kvinde. Og, viser det sig, med 
god grund: det eneste Alice Roberts er 
kendt for idag er at hun spiller den første 
åbenlyst lesbiske kvinde på film!

Piger i uniform . Af de film fra perioden
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som  utvetydigt om handler homoseksuelle 
personer skiller Mädchen in Uniform sig 
ud  ved at være den eneste hvori homosek
suelle ikke er ensidigt tragiske. Netop der
for er det let at forstå at filmen fik en gan
ske særlig status i 1970’ernes feministiske, 
lesbiske bevægelse. B. Ruby Rich kaldte 
den for ”den første virkeligt radikalt lesbi
ske film” (11). Og Richard Dyer skriver 
”Mädchen in Uniform rører stadig sit pub
likum med dens sensuelle, bevægende, 
spændende og udfordrende forsvar for 
lesbisk kærlighed” (12). Mädchen in 
Uniform er instrueret af Leontine Sagan, 
og filmen er usædvanlig ved at langt de 
fleste bag kameraet er kvinder, og på 
lærredet optræder udelukkende kvinder.

Filmen foregår på en nærmest kaserne
agtig skole for ubemidlede, adelige offi- 
cersdøtre, som ”om G ud vil, også bliver 
soldatermodre”, som forstanderinden 
siger. Til skolen kommer Manuela (Hertha 
Thiele), hvis mor er død. Hun er sart og 
har svært ved at indordne sig under den 
hårde disciplin der hersker, men én af 
lærerinderne, Fräulein von Bernburg 
(Dorothea Wieck), er menneskelig og 
viser pigerne både im ødekom m enhed og 
kærlighed. Af den grund  sværmer mange 
a f pigerne for hende og Manuela kommer 
i særdeleshed til det. Ikke m indst efter at 
Frl. von Bernburg den første aften efter at 
Manuela er kommet på skolen, under sit 
ritual med at kysse pigerne godnat (på 
panden), giver Manuela et øm t kys på 
munden.

Efter en skoleteater-opførelse af 
Schillers Don Carlos (hvor Manuela spil
ler Don Carlos) får pigerne lov til at drik
ke lidt punch, og påvirket af alkoholen 
erklærer Manuela højlydt og dem onstra
tivt at hun elsker Frl. von Bernburg og at 
hun  også m ener at hendes følelser bliver 
gengældt. Stor skandale! Manuela skal

Die Büchse der Pandora (G.W. Pabst, 1929)

straffes og kommer i et symbolsk fængsel, 
et sygeværelse hvor stribet persiennelys 
udgør trem m erne bag hvilke hun befinder 
sig. Manuela kan knap huske hvad der er 
sket og udbryder: ”Men hvad har jeg dog 
gjort?”

Fri. von Bernburg gør det klart for 
Manuela at hun ikke kan hjælpe hende, og 
Manuela vil begå selvmord ved at kaste sig 
ned gennem skolens trappeskakt. Hun 
reddes dog i sidste øjeblik af de øvrige ele
ver. Men samtidig med dette har Fri. von 
Bernburg et opgør med forstanderinden, 61
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Mädchen in Uniform (Leontine Sagan, 1931). Det er Hertha Thiele i midten.
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hvor hun siger sin stilling op, og i en næ r
mest overnaturlig overblænding kædes 
von Bernburgs og Manuelas skæbner sam
men, Hun fornem m er at Manuela er i fare 
og løber ud for at redde hende.

I Kosmorama, december 1972, havde 
Søren Kjørup i serien ’’Favoritfilm” en 
lang og grundig gennemgang af Mädchen 
in Uniform. Han spørger bl.a. retorisk: 
’’Kort og godt: handler filmen (bl.a.) om 
forholdet mellem en lærerinde der er les
bisk og ved hun er det, men prøver at 
skjule det, og en ung pige der gennem 
lærerinden opdager at hun selv er lesbisk, 
og gennem skolens reaktion opdager at 
dette er socialt uacceptabelt, hvorfor hun 
vil tage livet af sig?”( 13). I sin analyse 
lægger Kjørup vægt på det mangetydige i

filmen, og han er hele tiden på udkig efter 
udsagn og straks derefter deres m odsæt
ninger. ”Man vil måske spørge hvorfor jeg 
dog prøver så indgående at finde ud af om 
Manuela og Fri. von Bernburg er lesbiske; 
er det ikke ligegyldigt, skal en film absolut 
give et klart svar på et så firkantet spørgs
mål? Mit svar er: nej, tværtimod. Hvad jeg 
prøver at forvisse mig om  er at filmen 
ikke giver et klart svar, fordi jeg opfatter 
det som en styrke at den ikke putter sine 
hovedfigurer i bås...” (14). For ham  er det 
en kvalitet at kunne sige at filmen kun 
”måske” handler om lesbisk kærlighed, og 
han argumenterer overbevisende for fil
mens fascinerende ’’blanding af klarhed 
og dunkelhed”.

Der er da heller ingen tvivl om  at
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Mädchen in Uniform er en film der er 
åben for mange læsninger. Der har dog 
lige siden filmens premiere været fortolk
ninger der ser den som ”en lesbisk fortæl
ling”: ”... det lesbiske element i historien er 
så åbenlyst at det er svært at tro at nogen 
kan se bort fra det” (15). Men man kan 
vel godt sige at det lesbiske element ikke 
er så udtalt som det kunne have været. 
Bortset fra det knap-så-moderlige kys på 
m unden som Frl. von Bernburg giver 
Manuela og ganske svage antydninger af 
erotik eleverne imellem, forekommer der 
ingen fysisk lidenskab i filmen. Men 
hvis/når en lesbisk tilskuer alligevel fandt 
at filmen talte til og om hende var det 
fordi der her gives mulighed for identifi
kation og genkendelse. Som eksempel 
kunne gives Frl. von Bernburgs interes
sante reaktion på Manuelas tale. Hun 
udtrykker ikke harm e over at Manuela har 
skadet hendes position som lærer på sko
len, men synes med sin kom m entar ”Du 
ved hvad du har gjort m od mig” snarere at 
antyde den indre konflikt (med at finde 
ud af sin egen seksualitet) som talen har 
kastet Frl. von Bernburg ud i. ”De lesbiske 
associationer kunne flyde uhindret, for 
der var ingen mand der forstyrrede det 
rene kvindemiljø på lærredet” (16). På 
den måde var Mädchen in Uniform et ægte 
pionerværk idet den for første gang viste 
personer, situationer, et helt miljø hvori 
den lesbiske tilskuer kunne finde sig selv.

En af grundene til at underspille det 
åbenlyst lesbiske i historien kunne være 
hensynet til mainstream publikummet 
som ikke skulle skræmmes væk (filmen 
blev faktisk en af tysk films største succes
ser både hjemme og i udlandet. I USA dog 
i en stærkt censureret udgave) (17). En 
anden ydre politisk/historisk grund kunne 
også være den nationalsocialistiske hetz 
m od homoseksuelle der på tidspunktet for

Hertha Thiele som Don Carlos i Mädchen in Uniform.

filmens premiere (27.11.1931) var blevet 
ganske betydeligt optrappet.

Et øjeblik i Paradis. Klædt ud som Don
Carlos får Manuela m odet til at give 
udtryk for sit sande jeg, og udtrykke at 
hun elsker Fri. von Bernburg. Hun over
skrider nogle kønsgrænser (og tabuer), 
dels ved at være klædt i mandetøj, dels ved 
at udtrykke at hun elsker en anden kvin
de. Kort forinden siger hun, i rollen som 
Don Carlos, den centrale, romantiske 
replik (som i sin ånd nærmest er identisk 
med m ottoet i Michael): ”Et øjeblik i 
Paradis betales ikke for dyrt med døden!”
I dette udtryk for personlig frigørelse -
koste hvad det vil -  anerkendes m odet til
at være anderledes og træde udenfor
gruppen, men filmen hylder samtidig
gruppen, idet den udover en personlig fri- 6 3
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gørelse også indeholder et mere kollektivt 
anti-autoritært oprør m od et råddent 
system både inden- og udenfor skolen. 
Men da filmen er præget af både hum or 
og medmenneskelighed er den mere kri
tisk i sin skildring af systemet end af dets 
repræsentanter.

Filmens egentlige ’’skurk” er fraværen
de, men dog lige udenfor denne kvinde
verdens døre. Symbolsk til stede via statu
er, bygninger og lyde som repræsenterer 
det preussiske militære patriarkat og ånd. 
Og den ånd tillader ikke at betragte børn 
som selvstændige væsener. En af pigerne 
undrer sig over hvordan hendes mor, der 
selv tilbragte fire år på skolen, kan have 
glemt hvor rædselsfuldt det var. Men 
denne m or kan meget vel huske præcis 
hvordan det var og så alligevel mene at 
hendes datter netop vil have godt af at 
opleve det samme. Børn skal nedbrydes, 
knækkes, gøres hårde. Jf. psykologen Alice 
Millers tanker om sammenhængen mel
lem Adolf Hitlers (og andre tyske børns) 
barndom  og fremkomsten af nazismen. 
Forstanderindens kodeord er: gennem 
tugt og sult skal vi (dvs. Preussen) igen 
blive store. Ikke gennem vellevned og luk
sus. Og vellevned og luksus omfatter tyde
ligvis ikke bare mængden af smør på brø
det og andre materielle ting, men også, på 
et mere psykologisk plan, at have det godt, 
være i balance, lykkelig, få sine behov for 
omsorg og kærlighed dækket, osv. Alt det 
er overflødig luksus der fører til under
gang, for det kunne få pigerne til at tænke 
selv. ’’Ikke tænke, blot adlyde!” lyder det et 
sted fra en af lærerinderne.

Derfor er Fri. von Bernburg en farlig 
revolutionær med sin imødekommende 
holdning, og hun og Manuelas kærlighed 
er yderligere truende fordi den udfordrer 
den heteroseksuelle orden. Det lesbiske 
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m od systemet, og gør filmen endnu mere 
avantgardistisk, idet selv liberalt indstille
de mennesker blandt publikum, der nok 
kunne være enige i kritikken af skolesyste
met, her også fik noget at blive udfordret 
af. Og stadigvæk gør det. Filmen er så lidt 
didaktisk og firkantet i sine budskaber at 
den vedblivende taler til os. Den er selv
følgelig et produkt af sin tid, men samti
dig tidløs. Kjørup fremhæver netop dette 
aspekt ved filmen: ”... det karakteristiske 
for de film m an kommer til at holde mest 
af er netop at de lader sig bruge, at de er 
så rige og facetterede i deres blanding af 
klarhed og dunkelhed at de set i stadig nye 
sammenhænge vil vise sig at være aktuelle 
på stadig ny måder. Man vil aldrig trættes 
af en film som Mädchen in Uniform, man 
må se den, genopleve den, atter og atter.” 

(18)

I kølvandet på Mädchen in Uniform.
Efter Mädchen in Uniform kom to film der 
både direkte og indirekte refererer til 
netop det lesbiske aspekt af Mädchen in 
Uniform. Acht Mädels im Boot (alene titlen 
har mindelser om  Mädchen in Uniforml) - 
dansk titel 8 Piger i en Baad, instrueret af 
Erich Waschneck i 1932, handler om  otte 
kvinder som er ro-kammerater og tilbrin
ger megen tid sammen i båden og i klub
huset. Deres sam m enhold får styrke i 
deres fælles solidariske holdning m od at 
blive dom ineret af mænd. Visse af pigerne 
nærer tydeligt erotiske følelser for hinan
den og disse lesbiske antydninger er med 
til at forstærke en anti-patriarkalsk hold
ning.

En endnu tydeligere ’’efterfølger” til 
Mädchen in Uniform er Anna und 
Elisabeth (1933), instrueret af Frank 
Wysbar. Filmen kan betegnes som en 
overgangsfilm mellem Weimar republik
ken og Nazi-perioden. Den er på alle
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måder udtæ nkt og i al væsentlighed 
udført i Weimar perioden, men havde 
premiere kort efter magtovertagelsen (d. 
12.4.1933) (19).

I Anna und Elisabeth optræder Hertha 
Thiele og Dorothea Wieck, de to stjerner 
fra Mädchen in Uniform , igen ”som par” 
hvilket i sig selv giver anledning til lesbi
ske associationer. Der er også mange m in
delser om Mädchen in Uniform, i histori
en, i klipningen og i fotograferingen, og 
det mere end antydes at der er et lesbisk 
forhold mellem de to kvinder: ”... selv på 
fortælleplanet ses der ikke bort fra styrken 
i de lesbiske følelser og måden det er fil
m et på forstærker det” (20).

Men det lesbiske forhold fremstilles 
som sygt og dømt til undergang og på den 
måde er filmen nok et svar på Mädchen in 
Uniform, m en et svar der vidner om tiden 
der skulle komme efter Weimarrepublik- 
ken. Netop den noget højspændte måde 
hvorpå det lesbiske element bliver slået an 
for derefter at blive fordøm t, er, ifølge 
Richard Dyer, bevis på hvor stærk en film 
Mädchen in Uniform var: ”Det lesbiske 
element i Mädchen in Uniform var noget 
der skulle benægtes, m en blot det at 
udtrykke det medførte at stærke følelser 
blev sat i gang. Anna und Elisabeth viser 
præcis hvor stærk, inspirerende og beru
sende en film Mädchen in Uniform var, og 
er.” (21)

Geschlecht in Fesseln. Sidst i 1920’erne 
kom endnu en bølge Aufklärungsfilm, 
heriblandt Wilhelm Dieterles Geschlecht in 
Fesseln (1929). Filmen om handler en 
meget omdiskuteret fængselsreform og er 
en anklage mod de umenneskelige forhold 
i fængslerne, specielt de seksuelle proble
m er der opstår når m an er indespærret, 
formuleret i filmens undertitel: Ein Film 
von der Sexualnot der Gefangenen. Filmen

Anna und Elisabeth (Frank Wysbar, 1933)

havde problemer med censuren: én sym
bolsk scene, hvor en fange udtrykker 
kærlighed til en medfange ved at skrive 
deres to navne med en ring omkring, fik 
lige akkurat lov til at forblive i filmen, 
hvorimod en scene med et mere direkte 
seksuelt indhold blev skåret ud: en fange 
’’begærer en medfange som hustruerstat
ning og klatrer med seksuelle hensigter op 
i den anden mands seng”, som der står i 
censurbegrundelsen. (22)

Filmen var et velment indlæg i en vigtig 
debat om en hårdt tiltrængt fængselsre
form, et emne det er svært at forestille sig 
overhovedet kunne diskuteres før 
Weimarrepublikkens opståen. Richard 
Dyer noterer at til trods for at filmen 
ender tragisk for alle de involverede, så er 
den bemærkelsesværdig for sin fremstil
ling af øm kropskontakt mellem to mænd 
i fængsel. (23)

Fashionable drengepiger og androgynt
chik. I 1920’ernes Berlin herskede der en
atmosfære som i kunsten og kulturen fre- 6 5
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Dolly Haas i Der Page vom Dalmasse-Hotel (Victor Jansson, 1933)
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melskede det grænseoverskridende. Nogle 
af de nævnte tidsskrifter, f.eks. La 
Garçonne, der i første omgang henvendte 
sig til et lesbisk publikum, havde også 
mange heteroseksuelle læsere, og den 
drengede ’garçonne’-m ode der var popu
lær i 1920’erne fik både hom o- og hetero
seksuelle kvinder til at gå rundt og ligne 
unge drenge. ”Når vi ved hvor populært 
det var at se ud på en måde der signalere
de ”det tredje køn”, er det ikke usandsyn
ligt at cross-dressing film fra perioden 
kunne læses i lyset af denne kulturelle 
subtekst, forstået på den måde at ikke kun 
bøsser og lesbiske blandt publikum var 
klar over hentydningen. Det erotiske ind
tryk som den androgyne cross-dresser 
udsender må derfor opfattes som chikt og

derfor med fuldt overlæg som bøsset eller 
lesbisk” (24).

W eimar-tiden havde en lang række film 
med cross dressing som tema. Blandt disse 
er følgende de mest iøjnefaldende (filmens 
cross-dressende stjerner nævnes i parentes 
efter titlen): Der Fürst von Pappenheim 
(Curt Bois, M ona Maris), Viktor und  
Viktoria (Renate Müller), Hamlet (Asta 
Nielsen), Ich möchte kein Mann sein (Ossi 
Oswalda), Liebe in Uniform (Ery Bos), Der 
Page vom Dalmasse-Hotel (Dolly Haas), 
Liebeskommando (Dolly Haas), Der Geiger 
von Florenz (Elisabeth Bergner) og Donna 
Juana (Elisabeth Bergner).

Den førstnævnte film, Der Fürst von 
Pappenheim, har både en mandlig og en 
kvindelig cross-dresser. Alle de øvrige har
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kun kvindelige, og er altså det m an på 
tysk kalder ’Hosenrolle’-film. De nævnte 
film var henvendt til et hovedsageligt 
heteroseksuelt publikum, og varierende 
grader af queerness findes i dem, fra dem 
der væsentligst skildrer ’de andre’ til dem 
der dyrker ’de anderledes’. I den ene ende 
af skalaen kan nævnes Liebe in Uniform 
hvori Ery Bos foregiver at være en mand 
for at komme i kontakt med den mand 
hun er interesseret i. Men allerede i de to 
film med Dolly Haas, Liebeskommando og 
Der Page vom Dalmasse-Hotel, er der 
kastet lidt queer toner i forklædningsko
mikken. Med sin søde, friske, energiske 
udstråling kunne Dolly Haas give den 
overbevisende i rollen som ung mand.
O m  hendes placering i tidens film er ble
vet sagt: ”H un bragte en hvirvelvind ind i 
dekadencen” (25). I Liebeskommando bli
ver forklædningen brug t til at hun kan få 
en militæruddannelse som hun har haft 
lyst til at få, og i Der Page vom Dalmasse 
Hotel til, som  langtidsarbejdsløs kvinde at 
få sig et job som hotel-page. Og i begge 
film kommer der en m and ind i billedet. 
Han fascineres først a f den (forklædte) 
unge mand, men når at opdage at ”han” er 
en kvinde inden det bliver for foruroligen
de. Lidt mere foruroligende og tvetydigt 
bliver det til gengæld i de to film med 
Elisabeth Bergner. H er er lagt m indre vægt 
på de komiske aspekter af forklædningen, 
og man kan tale om en større grad af tve
tydighed i forhold til kønnet.

Elisabeth Bergner. Elisabeth Bergner var 
en af Weimarrepublikkens allerstørste tea
terstjerner. En beskrivelse af kunsten, kul
turen og tidsånden fra dengang ville være 
mangelfuld uden hende. Straks efter sin 
ankomst til Berlin (fra Wien) i 1922 og 
frem til hun i slutningen af 1932 fornem
mede hvor de politiske vinde bar hen og

rejste til London, var hun den dom ineren
de kvindelige teaterstjerne. Hendes type 
faldt perfekt i tråd med tidsånden i Berlin.
Den danske skuespiller Olaf Fønss skrev 
om  hende i 1931: ”... hendes Egenart i 
Skikkelse og Spil var vokset ud af den Tid, 
hun var barn af. Hun blev tilbedt af 
Efterkrigstidens Teaterpublikum, der gen
nem Revolution og Inflation var blevet 
stærkt præget af Nervesvækkethed, og 
som gennem hendes ynglingeslanke 
Skikkelse og hendes Spil, der som Reglen 
var præget af en Sanselighed, der kunde 
straale i alle Earver, men som dog var af 
en egen sprød, næsten degenereret Art -  
saa et Billede af sig selv og derfor kaarede 
hende som Yndlingsskuespillerinde” (26).

Den ’guddommelige dekadence’ ligger 
her lige under overfladen, og samtidige 
beskrivelser af ’die Bergner’ indeholder 
altid et væld af modsigelser, farlig og 
uimodståelig, barnlig og erotisk, drenget 
og kvindelig, osv. Men altid indbegrebet af 
en moderne, selvbevidst storbykvinde. Alt 
det ’entartete’, det udartede, dekadente, 
unaturlige, usunde og oven i købet jødi
ske, som nazisterne så i W eimarkulturen, 
kunne man finde hos Elisabeth Bergner. I 
1932 skrev en dansk avis: ’’[Bergner] er en 
fin Kender af den Elskov, der ofte udm un
der i Politiprotokollen eller i Sygejournal
en. Inden for dette omraade bevæger hun 
sig hjemmevant” (27). Og den slags elskov 
der her hentydes til, kan meget vel være 
den der forekommer i de to Bergner film 
Der Geiger von Florenz (Kærlighedslængsel) 
og Donna Juana (Elskovsrus).

Begge film er instrueret af Paul Czinner 
og begge har forklædningsmotivet centralt 
placeret i deres fortællinger, som indehol
der opløsning af seksuelle og kønsmæssige 
kategoriseringer. ’’Bergner kunne, når hun 
skiftede køn i sit skuespil, appellere til 
både bøsser, lesbiske og heteroseksuelle og 6 7
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Elisabeth Bergner i Der Geiger von Florenz (Paul Czinner, 1926)

således skabe forvirring om grænserne 
mellem dem” (28). At spille i mandedragt
-  eller ligefrem at spille m and var noget 
som publikum også kendte fra Bergners 
teaterroller. Foruden Shakespeares ’bukse- 
roller’ i Som man behager og Helligtre
kongersaften nævner Elisabeth Bergner i 
sin selvbiografi, uden tilsyneladende at 
bemærke noget usædvanligt heri, at hun 
f.eks. i Frank Wedekinds Marquis von 
Keith spillede "rollen som den unge dreng 
Kasimir” (p. 40), i Arnolt Bronnens 
Vatermord ’’Twardowskis lillebror” (p. 53) 
og i Christopher Marlowes Edward //, 
”den unge prins” (p. 55).

Der Geiger von Florenz. I Der Geiger von 
Florenz spiller Elisabeth Bergner en ung 
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stedmoder som  hendes far (spillet af 
Conrad Veidt) omfatter med stor kærlig
hed. Hun stikker af fra sin kostskole i 
Schweiz, krydser grænsen til Italien og 
vandrer rund t i bjergene klædt i drenge
tøj. Her træffer hun en kunstmaler (spillet 
af Walter Rilla) og dennes søster. De tror 
hun er en dreng og tager ’ham’ m ed til 
deres hjem i Firenze hvor maleren går i 
gang med maleriet ’’Violinspilleren fra 
Firenze” med Renée som model. Renée 
bliver mere og mere forelsket i maleren, 
men spiller fortsat rollen som dreng. 
Maleren er også ganske indtaget i ’dren
gen’ - fo r  meget, synes hans skinsyge 
søster. Til sidst opklares alle misforståelser 
og maleren og Renée kan få hinanden på 
traditionel (heteroseksuel) vis.

På mange måder virker denne slutning 
påklistret og utroværdig, men var ifølge 
tidens genre- og andre konventioner nød
vendig. Vi skal meget langt frem i filmhi
storien (f.eks. til The Crying Game) før 
man realistisk kan forestille sig en ikke- 
heteroseksuel udgang i en mainstream 
film som denne. Det der gør filmen til et 
oplagt eksempel i enhver queer sam m en
hæng er for det første at den så explicit 
viser tiltrækningen mellem maleren og 
’drengen. Maleren er på mange m åder en 
parallel til kunstneren i Michael Det forfi
nede, skabende menneske med sans for 
æstetik knyttet sammen med homoseksu
alitet er jo ikke noget nyt. I Der Geiger von 
Florenz ser vi kunstneren blive inspireret 
af drengen -  en form for platonisk, skøn
hedsdyrkende forelskelse. Men vi ser ham 
også foreslå ’drengen’ et bad med tilhøren
de frottering (som kunstneren vil stå for), 
og erklære at han ville gifte sig m ed ham 
hvis bare han var en kvinde.

En anden queer twist til historien er 
malerens søster, hendes jalousi og fascina
tion af Renée. Søsteren er den der først



opdager at Renée er en kvinde. ”Hun går 
ind i Renées soveværelse og i filmens mest 
erotiske scene lægger hun sin hånd på 
hendes bryst, angiveligt for at fastslå hen
des køn, m en også som  vil hun forføre 
hende, for hun  ser sigende på Renée, kær
tegner og kysser hende lige på munden: de 
to kvinder har nu noget hemmeligt sam
m en” (29). ”Det er den eneste scene i hele 
filmen der viser fysisk intimitet, og den 
finder sted mellem to kvinder som begge 
helt er klar over at den anden er en kvin
de” (30).

Filmen spiller på Elisabeth Bergners 
særlige tiltrækning på såvel bøsser og les
biske som heteroseksuelle og har klart 
noget at tilbyde dem alle. 1 et af hoved
værkerne om  Weimarrepublikkens filmhi
storie, From Caligari to Hitler, har 
Siegfried Kracauer øje for den seksuelle 
tvetydighed i sin beskrivelse af filmen. 
”[Der Geiger von Florenz] gøres endnu 
mere interessant ved Bergners drengede 
udseende. Som hun vandrer ad de italien
ske landeveje i drengetøj, er hun halvt 
dreng, halvt pige. Det androgyne væsen 
som  hun skabte fandt en genklang i 
Tyskland som  kan have været forstærket af 
den eksisterende indre lammelse. Psykolo
gisk frustration og seksuel tvetydighed 
forstærker hinanden.” (31)

D onna Juana. I 1928, to år efter Der 
Geiger von Florenz, kom  endnu en 
Elisabeth Bergner film, Donna Juana, der 
spiller på det androgyne og det seksuelt 
tvetydige. Titlen alene klinger af en vis 
transvestitisme. Filmen er en periodefilm 
og som Michael er den fotograferet af én 
af tysk films store navne, Karl Freund, 
som her skaber nogle smukke, maleriske 
billeder fra Spanien. Bergner spiller Juana, 
en ung adelskvinde, hvis far (spillet af den 
navnkundige Max Schreck, fra Murnaus

Nosferatu) nok er fornem, men uden pen
ge og derfor er det svært at se hvordan 
datteren kan blive gift. Og selvom filmen 
(selvfølgelig) ender med en lykkelig (og 
heteroseksuel) slutning hvor Juana får en 
flot, rig adelsmand, har den en kroget -  og 
særdeles queer vej inden vi kommer så vidt.

I et forsøg på at forpurre et arrangeret 
ægteskab mellem Ramon, den m and hun 
elsker, og den smukke Inez, iklæder Juana 
sig et pragtfuldt ridderkostume, kalder sig 
Ramon og ankom m er til Inez’ fars palæ, 
hvor Inez straks forelsker sig dødeligt i 
den smukke, falske Ramon. Samme aften 
skal forlovelsen mellem dem fejres, og 
Ramon/Juana bliver meget beruset. Det 
benytter en anden forelsket ung pige, 
Donna Clara sig af. Hun omfavner 
ham /hende og kysser ham /hende liden
skabeligt. Dette bliver opdaget og skaber 
stor skandale i palæet. Den rigtige Ramon 
dukker op og det udvikler sig til en fægte- 
duel mellem den falske og den rigtige 
Ramon. Men alt ordner sig på traditionel 
vis til sidst. Men inden da har vi bl.a. set 
de to Ramon’er sove side om side i en 
høbunke -  uden at vide hvem hinanden 
er, og vi har set en forelsket kvinde kaste 
sig over en anden kvinde.

Det har utvivlsomt anslået en ganske 
særlig akkord i de lesbiske blandt publi
kum  således at se en stor kvindelig stjerne, 
som i mange tilfælde sikkert også var et 
idol, blive lidenskabeligt kysset af en kvin
delig beundrer. Ligesom da hun i Der 
Geiger von Florenz bliver berørt på sit 
bryst af en kvinde som samtidig ser gan
ske forelsket på hende. Ved at fokusere på 
hvordan tilskuerne kunne betragte filme
ne og på den lyst der er forbundet med 
både at se den fiktive person og skuespil
leren der spiller, kan disse to film overbe
visende sættes ind i en homoseksuel sam
menhæng.
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Elisabeth Bergner i Donna Juam  (Paul Czinner, 1927)

Ich möchte kein M ann sein. Ernst 
Lubitschs korte Ich möchte kein Mann sein 
er en rigtig Hosenrolle-film fuld af leg 
med kønsroller. Den danske titel var 
præcist nok Hankøn og Hunkønl Filmen er 
ikke et produkt af Weimarrepublikkens 
åbenhed, faktisk havde den premiere alle
rede i oktober 1918, altså mens krigen 
endnu rasede. Men den leger så veloplagt 
med vedtagne konventioner at den fortje
ner at omtales her. Hovedrollen spilles af 
Ossi Oswalda, som var stjerne i halvdelen 
af Lubitschs 22 film fra perioden 1916-19. 
Parallelt med Der Geiger von Florenz sæt
ter den unge pige sig op m od det patriar
kalske system. Ossi bliver af sin onkel påd
uttet en skrap værge, Dr. Kersten, og som 
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begiver sig ud i byen som  ’ung m and’, der 
lysteligt kigger på pigerne på gaden. Hun 
træffer netop selvsamme Dr. Kersten og de 
to ’m æ nd’ forlyster sig med store mæng
der champagne, omfavnelser og kys. Dr. 
Kersten viser stor interesse for Ossi som 
’ung m and’ - Ossi som kvinde var han 
ligeglad med. De to ’m æ nd’ kysser ganske 
lidenskabeligt hinanden og da de skal 
hjem, havner de på grund af de rigelige 
mængder champagne i de forkerte sove
værelser, han i hendes og hun i hans. Dr. 
Kerstens tjener reagerer så afslappet på at 
finde ’en ung m and’ i Kerstens seng, at det 
tilsyneladende må være sket før! Alice 
Kuzniar sætter både denne film og Der 
Geiger von Florenz højt på queer barom e
teret: ’’Begge film gør seksuelle såvel som 
kønsmæssige kategorier usikre i en grad 
som er utænkelig idag, såvel i uafhængige 
bøsse/lesbiske film som i mainstream 
heteroseksuelle film.” (32)

Asta Nielsen som Hamlet. Asta Nielsen 
havde i 1916 spillet m and i filmen Das 
Liebes ABC  (Kærlighedens ABC, instr. 
Magnus Stifter). Her vil hun lære sin 
noget triste forlovede hvordan en mand 
opfører sig: hun  klæder sig i forskellige 
sæt herretøj, gør kur til kvinder og fører 
sig på alle m åder frem som en verdens
mand. Hendes lidt vattede forlovede ser 
passivt og skinsygt på hvordan en rigtig 
mand forventes at opføre sig!

Asta Nielsen som I lam let er endnu 
mere grænseoverskridende. Filmen, der er 
fra 1921 og instrueret a f Svend Gade, 
nyfortolker Shakespeares skuespil så der er 
en logisk forklaring på at en kvinde spiller 
Hamlet: af politiske grunde skal det hedde 
sig at den nyfødte tronfølger er en dreng, 
så pigen der blev født udråbes til kron
prins. Som voksen forelsker hun sig hem
meligt i H oratio, men kan aldrig vise det.
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Til gengæld må hun følge konventioner og 
forventninger og spille forelsket i Ophelia. 
H un bærer altså rundt på en tung hem 
melighed som aldrig kan afsløres, eller, 
om  man vil, hun må forblive ”i skabet” 
hele sit liv. De blandt publikum  der har 
befundet sig i en eller anden slags skab må 
have kunnet nikke genkendende til 
Hamlets kvaler. Asta Nielsen er overbevi
sende gjort særdeles androgyn, hvilket er 
m ed til at gøre fortællingen om hendes 
kvaler troværdig. Hun frem træder høj, 
ranglet, klædt i sort og med overdreven 
øjenskygge og er blevet sammenlignet 
m ed en anden samtidig tragisk skikkelse 
m ed en hemmelighed, nemlig Conrad 
Veidts søvngænger Cesare i Das Cabinet 
des Dr. Caligari (Doktor Caligaris kabinet).

D er Fürst von Pappenheim. De sidste to 
film jeg beskæftiger m ig med har det 
tilfælles at de foregår i miljøer hvor der pr. 
definition forkommer udklædning, nem 
lig hhv. i modeverdenen og på teatret. 
Dette betyder at udklædning er en del af 
en ’act’, og derfor i sig selv m indre tvety
digt i forhold til køn. Hovedrollen i farcen 
Der Fürst von Pappenheim spilles af Curt 
Bois, som nok nu m est er kendt for sin 
lille rolle som  lommetyv i Casablanca 
("This place is full o f vultures... Vultures 
everywhere! Everywhere!”, advarer han 
sine ofre mens han tøm m er deres lom 
mer), og desuden som aldrende fortæller 
(og Berlins hukommelse og samvittighed) 
i Wim Wenders’ Der H im m el über Berlin 
(1987, Himlen over Berlin). Bois havde en 
af filmhistoriens længste karrierer (1909- 
88), og var en stor filmstjerne i Weimar- 
republikken. Hans optræ den i netop Der 
Fürst von Pappenheim kom til at stå som 
noget af det værste nazisterne kunne fore
stille sig: i Fritz Hippiers infame, antisemi- 
tiske Der ewige Jude (1940) bruges netop

Asta Nielsen i Hamlet (Svend Gade, 1921)

billedet af Curt Bois i kvindetøj som bevis 
på hvorledes Weimarrepublikken havde 
tilladt jødisk kulturel dekadence at plette 
den tyske renhed.

Filmen handler om en prinsesse 
Antoinette, med kælenavnet Toni, spillet 
af Mona Maris. Her finder vi endnu 
engang en kvinde der må flygte i protest 
hjemmefra fordi hun ikke vil indordne 
sig, i dette tilfælde fordi hun ikke vil giftes 
m od sin vilje. På toget væk møder hun 
Egon Furst (Curt Bois), direktør for 
m odehuset Pappenheim, og hun lader sig 
indrullere i husets hær af modeller. På et 
tidspunkt kom m er hendes onkel til mode
huset og hun forklæder sig som m and for 
ikke at blive opdaget. Samtidig har Fiirst 
også behov for at skjule sig og han klæder 71
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Curt Bois og Mona Maris i Der Furst von Pappenheim 
(Richard Eichberg, 1927)

sig i kvindetøj. Ingen af de to har noget 
som helst androgynt over sig: Curt Bois 
ligner på alle måder en meget elegant drag 
queen og Mona Maris i kjole og hvidt vel 
en lidt gammeldags drag king.

Selvom filmen nok er m indre tvetydig i 
sit forhold til køn (i sammenligning med 
f.eks. Der Geiger von Florenz), så har den 
til gengæld en masse at byde på i form af 
en veritabel forførelse af publikum med 
hensyn til at få os med på alt det skøre der 
foregår: det drejer sig om  hvem der i fil
men ser hvad, hvem tror hvad om  hvem, 
osv osv. Selvom vi (og hovedpersonerne 
selv) jo godt ved at dén og dén i virkelig
heden er en kvinde eller en mand, så ved 
de andre personer i filmen det ikke, og vi 

72 inviteres til at se scenerne med deres øjne

og f.eks. se det pikante i en scene hvor 
Toni kysser en anden m and, nemlig sin 
kæreste. Det er der ikke noget usædvanligt 
i, men Toni er i mandetøj og da hendes 
onkel ser dem  kysse, opfatter han selvføl
gelig scenen som ”to m ænd der kysser”.
Det opfordrer os som tilskuere til i hvert 
fald at overveje at se scenen på samme 
måde. Filmen har oven i købet en særdeles 
liberal kom m entar til de to kyssende 
mænd: onklen er ikke spor forarget, men 
siger bare: ’’Måske er jeg gammeldags, 
men når jeg kysser skal det være kvinde
læber!” De mængder a f queer oplevelser 
man kan få ud af denne film hænger sam
men med hvor meget m an lader sig rive 
med af de mange pikante situationer der 
bliver tilbudt os som tilskuer.

Viktor und Viktoria. Viktor und Viktoria, 
instrueret af Reinhold Schiinzel (som spil
lede den væmmelige afpresser i Anders als 
die AnderenV), er klart en overgangsfilm i 
forhold til Weimarrepublikken. Den havde 
premiere i december 1933, men var plan
lagt i W eimar iden, og færdigproduceret i 
ændret form i nazi-tiden. Bl.a. var den ene 
mandlige hovedrolle tiltænkt Max 
Hansen, men på grund af hans ikke-ariske 
afstamning blev han erstattet af Hermann 
Thimig (som i øvrigt spiller ganske Max 
Hansen-agtigt!).

’Arierparagrafferne’ trådte i kraft 
1.7.1933, og der var triste eksempler på 
film med jødiske kunstnere, produceret og 
censureret på lovlig vis inden disse para
graffer trådte i kraft, m en som havde pre
miere efter at det var blevet gode tyskeres 
ret og pligt at være antisemitter. Et sådant 
eksempel var Dolly Haas filmen Das häss
liche Mädchen med netop Max Hansen i 
den mandlige hovedrolle. Eftersom den 
var lovlig nok — produceret som den var 
mellem februar og april 1933 -  var det
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juridisk set ’forkert’ at publikum  ved pre
mieren 8.9.1933 råbte skældsord og smed 
m ed rådne æg mod M ax Hansen, hvilket 
også blev konstateret dagen efter i aviserne 
med absurd millimeterretfærdighed, hvor
efter aviserne alligevel glæder sig over at 
en stor del a f publikum sundt protestere
de mod at skulle se på jødiske skuespille
re, når der nu  er så mange gode tyske.

Viktor (Hermann Thimig) optræder på 
en varieté som  kvindeimitator, men da 
han en dag mister stem m en træder 
Susanne (Renate M üller) til, klæder sig ud 
som mand for derefter at kunne vikariere 
i jobbet som kvindeimitatoren Viktor med 
kunstnernavnet Viktoria. ’’Viktor” har 
noget over sig som fascinerer de kvinder 
han møder, men i endnu større grad fasci
neres den elegante Robert (Adolf Wohl
brück, senere kendt som  Anton Wal- 
brook). Ved deres første møde bemærker 
en af Roberts veninder sigende til ’’Vik
to r”: ’’Londons største kvindebedårer har 
fuldstændig forelsket sig i dig!” Igen fore
skriver konventionerne at der skal bindes 
en fin heteroseksuel sløjfe på det hele til 
sidst: Robert får sin Viktoria, men havde 
muligvis foretrukket Viktor! Handlings
referatet i sig selv antyder de grænseover
skridende kønsroller og deres tvetydighed: 
når Renate Müller sm inker sig som mand 
i mændenes omklædningsrum og derefter 
går ud på scenen for at optræde som kvin
deimitator, når Renate Mtiller (i m ande
tøj) og Hermann Thim ig som et noget 
usædvanligt par kom m er gående arm i 
arm , og når Renate M üller i kjole og hvidt 
tiltrækker forelskede blikke fra både kvin
derne og fra Adolf W ohlbrück, ja, så 
begynder ”...det nok så klippefaste hetero- 
seksuelle betydningsmønster at skride” 
(33). Der har været flere remakes af Viktor 
und Viktoria: i England i 1935 og igen i 
Tyskland i 1957, men den nu mest kendte

Adolf Wohlbruck og Renate Muller i Viktor und Viktoria 
(Reinhold Schunzel, 1933)

er den amerikanske Victor/Victoria der 
kom i 1982, instrueret af Blake Edwards 
med Julie Andrews i hovedrollen. I 1982- 
versionen spilles Wohlbriicks rolle af 
James Garner, og han er her gjort til en 
m and der kæmper med sin homofobi og 
latente homoseksualitet. ”1 den mere sofi
stikerede Schunzel version accepterer 
Robert koldt og roligt sin biseksualitet: 
han er lige så interesseret i Renate Muller 
personen når han tror han/hun er en 
dreng som når han ved at han/hun er en 
pige” (34). ’’Grænserne mellem hom o- og 
heteroseksualitet er b rudt ned på en mere 
radikal måde i Schiinzels Viktor und 
Viktoria end hos nogen homoseksuel 
instruktør.” (35)

Som det også var tilfældet med Der 7 3
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Fürst von Pappenheim er det i disse for
klædningsfilm fra hhv. mode- og teater
verdenen især interessant at se på hvordan 
de udklædte personer ses af de andre per
soner i filmen. Det vil i Viktor und 
Viktorias tilfælde sige at selvom Robert er 
klar over at Viktor er en kvinde, lader han 
(overfor hende så vel som overfor alle 
andre) som om hun er en mand, og lader
- f.eks. på en bar - de to blive set som en 
homoseksuel mand der er ude med sin 
nye unge ven. Sådan kan han lide at blive 
set! Vores opmærksomhed er i denne film 
mere rettet væk fra den udklædte person 
og i stedet mod Robert, den selvbevidste 
verdensmand, charmerende og flot, og det 
i sig selv forstærker endnu mere vores 
oplevelse af seksualiteten som tvetydig. 
Filmen tilbyder tilskuerne flere fortolk
nings- og identifikationsmuligheder. Og 
netop denne åbenhed der er indbygget i 
disse cross-dressing film, er en invitation til 
tilskuerne om  at sætte fantasien igang.

W eimarrepublikkens alternative tanker. 
De film der har været behandlet her er 
blot en lille del af de mange særprægede, 
visionære og nyskabende kulturprodukter 
der, iblandet en god portion desperation 
og et stænk dekadence, opstod i Weimar
republikkens 14 mærkelige år. De repræ
senterer på alle måder det modsatte af 
nazismen. De tvetydige Hosenrolle-film 
giver talrige og hidtil ukendte muligheder 
for identifikation hos de homoseksuelle 
blandt publikum, samtidig med at de til
byder, og nogle gange tvinger, resten af 
publikum til at forestille sig andre og 
anderledes muligheder. Og nogle af filme
ne opstiller et alternativ som kunne være 
blevet udgangen på de tumultariske 
1920’ere. F.eks. kan Mädchen in Uniform 
ses som et manifest fra den fløj i tysk poli- 

74 tik der advarede m od et samfund hvor

børn opdrages til at adlyde snarere end at 
tænke, men da filmen havde premiere, 
blot 14 m åneder før nazisternes magtover
tagelse, var det for sent. De alternative 
tanker forekom for skræmmende ander
ledes, og åbenbart mere skræmmende end 
nazisternes terrorregime.
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Filmliste
(Hvis filmen har været vist i biograferne i 
Danmark er den danske titel anført i parentes) 
Das Liebes ABC (Kærlighedens ABC, Magnus 

Stifter, 1916)



Ich möchte kein Mann sein (Hankøn og Hunkøn, 
Ernst Lubitsch, 1918)

Anders als die Anderen (Richard Oswald, 1919) 
Das Cabinet des dr. Caligari (Doktor Caligaris 

kabinet, Robert Wiene, 1920)
Hamlet (Hamlet, Svend Gade, 1921)
Erdgeist (Leopold Jessner, 1923)
Michael (Michael, Carl Th. Dreyer, 1924)
Der Geiger von Florenz (Kærlighedslængsel, Paul 

Czinner, 1926)
Donna Juana (Elskovsrus, Paul Czinner, 1927) 
Der Fürst von Pappenheim (Fyrst von 

Pappenheim, Richard Eichberg, 1927) 
Geschlecht in Fesseln (Wilhelm Dieterle, 1928) 
Die Büchse der Pandora (G.W. Pabst, 1929) 
Mädchen in Uniform (Piger i Uniform, Leontine 

Sagan, 1931)
Liebeskommando (Geza von Bolvary, 1931)
Acht Mädels im Boot {8 Piger i en Baad, Erich 

Waschneck, 1932)
Liebe in Uniform (Georg Jacoby, 1932)
Anna und Elisabeth (Frank Wysbar, 1933)
Der Page vom Dalmasse-Hotel {Pigen fra Dalmas 

Hotel, Victor Jansson, 1933)
Viktor und Viktoria (Viktor og Viktoria, Reinhold 

Schünzel, 1933)
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R. W.Fassbinder, Ulrich Lommel og den erigerede revolver i Kærlighed er koldere end døden.

Det kolde jern
Homoseksualiteten i Fassbinders film 

a f  Christian Braad Thomsen

Ingen filmkunstner har beskæftiget sig så 
intenst med homoseksuelle som Rainer 
Werner Fassbinder, m en alligevel hævder 
han  - og m ed en vis ret - at hans film 
egentlig ikke handler om  homoseksualitet. 
Ifølge Fassbinder handler de om  afhæn
gighed og tilpasning sam t om den udbyt
n ing af følelserne, der følger med afhæn
gigheden. Homoseksualiteten bruger han

som en katalysator, der tillader os med 
større klarhed at se de mekanismer, som 
også fungerer i den heteroseksuel le ver
den.

På den måde er homoseksualiteten det 
samme for Fassbinder som neurosen for 
Freud og forbrydelsen for Hitchcock, 
nemlig en lup, gennem hvilken han tydeli
gere kan iagttage, hvordan også de “nor- 77
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Filmhistoriens trætteste afklædningsscene: Harry Bär og Ingrid Caven i Götter der Pest.

male” fungerer. Hans egen homoseksuali
tet placerede ham uden for den samfunds
mæssige normalitet, men i sine film for
søger han samtidig at vise, at de hom osek
suelle relationer er baseret på mekanismer, 
der egentlig kun er en forstørrelse af 
denne norm alitet - og ikke et alternativ til 
den, sådan som militante bøsser og lesbi
ske jo ellers mente i 70’erne. I denne 
bestræbelse formår han med en særegen 
blanding af indfølende patos og distance
rende ironi at udnytte den let pædagogi
ske firkantethed, som man kunne fristes 
til at kalde en del af den tyske nationalka
rakter, hvis ikke det var, fordi vi jo også 
alle har del i den. Eller som en god venin
de en gang sagde: “Altså, vi tyskere, vi er jo 
egentlig som alle I andre, vi er det bare 
tydeligere!”

78 Øm hed og vold. De færreste af Fass-

binders mange film handler eksplicit om 
følelser mellem homoseksuelle - egentlig 
er det vel kun Die bitteren Tränen der 
Petra von Kant (1972, Petra von Kants bitre 
tårer), Faustrecht der Freiheit (1975, 
Frihedens knytnæve), Satansbraten (1976, 
Satans yngel), In einem Jahr mit 13 Mon
den (1978,1 et år med 13 måner) og 
Querelle (1982, Querelle). Men alligevel 
har hele hans stærkt varierede produktion 
en mere eller mindre ubestemmelig atmo
sfære, som om  verden er anskuet gennem 
et homoseksuelt filter. Det kommer til 
udtryk i den uhyre æstetisk bevidste sce
nografi, den raffinerede brug af spejlvirk
ninger, den let manierede spillestil og i 
brugen af symboler. Nogle få karakteristi
ske eksempler skal anføres:

Fassbinders debutfilm Liebe ist kälter als 
der Tod (1969, Kærlighed er koldere end 
døden) indeholder en scene, hvor alfonsen
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Franz er på flugt fra politiet og skjuler sig 
hos sin kæreste, luderen Joanna. Da hans 
ven Bruno ringer på, gemmer Franz sig 
bag døren, holder Bruno op med sin 
revolver og befamler ham  for at tjekke, 
om han bærer våben. Billedet af Franz, 
der “tager” Bruno bagfra med den opad- 
vendte “erigerede” revolver i hånden har 
klare homoseksuelle undertoner. Vi 
behøver ikke at have læst Freud for at for
stå scenen, som jo egentlig er en visualise
ring af den dagligdags vending “at have 
jern på.” På m anuskriptplanet hed filmen 
iøvrigt Kalier Stahl.

Siden lægger Bruno an på Joanna, mens 
Franz ser til. Bruno knapper hendes bluse 
op og tager hende på brysterne, og Joanna 
lader som ingenting. Derefter kysser han 
hende på halsen, men åbenbart på en så 
kejtet måde, at Joanna kommer til at le. 
Omgående holder han op, og der opstår 
en pinlig tavshed. Så stikker Franz pludse
lig Joanna et par på skrinet. Umiddelbart 
må vi tro, det sker i jalousi over, at hun 
lod Bruno befamle sig, men det forholder 
sig omvendt. Franz begrunder lakonisk 
lussingerne: “Fordi du lo ad Bruno, og 
Bruno er m in ven.”

Den undertrykte øm hed mellem de to 
mænd får et voldeligt udtryk, hvilket jo 
også er i pagt med revolveren som penis
symbol. Det er et fuldstændig gennem 
gående tema i Fassbinders univers, at 
kærlige følelser, der er frataget deres direk
te udtryk, transformeres til vold.

Fassbinders næste gangsterfilm, Gotter 
der Pest (1969, Pestens guder), indeholder 
også en scene med homoseksuelle overto
ner: Franz er kommet ud af fængslet og 
flytter ind hos Magdalena, og mellem de 
to udspiller sig nu filmhistoriens mest 
lidenskabsløse og resignerede kærligheds
scene: møjsommeligt og uden ringeste 
indsats fra hans side m å hun trække tøjet

af ham. Han lader det ske, når det nu ikke 
kan være anderledes, men først da han 
m øder en gammel ven, udveksles mellem 
de to mænd et favntag, der rum m er den 
lidenskab og livsglæde, som vi norm alt 
forbinder med mødet mellem m and og 
kvinde. Dette favntag varieres i Händler 
der vier Jahreszeiten (1971, Frugthand
lerens fire årstider), hvor den lille frugt
handler mishandles af kvinderne i sit liv, 
men liver kendeligt op, da han møder sin 
ungdomsven fra fremmedlegionen. Også 
dette møde bekræftes i et favntag, der er 
en del mere lidenskabeligt end favntaget 
mellem mand og kvinde hos Fassbinder.

Hovedværket blandt Fassbinders gang- 
sterfilm er Der amerikanische Soldat 
(1970, Den amerikanske soldat), hvor alle 
drabene konsekvent er symbolske samlejer 
med revolveren som peniserstatning og 
kuglerne som den dræbende sæd. Først i 
filmens slutbillede celebreres et favntag 
mellem to mænd: den amerikanske soldat, 
der er hjemvendt fra Vietnam-krigen, sky
des ned af politiet, hvorefter hans bror 
fortvivlet kaster sig over liget og knuger 
det ind til sig i en desperat, incestuøs 
omfavnelse, der fastholdes i en tre m inut
ter lang slow m otion-indstilling til filmens 
slutsang: “So much tenderness is in my 
head./So much loneliness is in my bed.”

Når den hjemvendte og yderst professi
onelle soldat skydes ned, skyldes det, at 
han et øjeblik kom m er til at give efter for 
sine følelser, hvorved han bliver sårbar: 
han vender sig om, da hans m or råber 
hans navn. Det er intet tilfælde, at den 
kvinde, der gør ham sårbar, netop er 
moderen.

Soldaten har i lighed med så mange 
senere Fassbinder-personer et mærkeligt 
betændt og uafklaret forhold til sin mor.
Da han vender hjem fra krigen og genser 
hende, forsøger han at kysse hende, men
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hun afviser ham. Dette uforløste m oder
forhold, der altid kun lige antydes og 
aldrig uddybes hos Fassbinder, synes at 
være arnestedet for så mange af hans 
hovedpersoners latente og ofte uerkendte 
homoseksualitet.

Barndom m en. I disse relationer afspejles 
Fassbinders eget komplicerede m oderfor
hold. Han var seks år, da faderen forlod 
hjemmet, - og var i lange perioder af 
barndom m en helt overladt til sig selv, når 
moderen var på sanatorium på grund af 
krigsskader. Og skal man prøve at forstå 
den ekstreme selvtillid og maniske skaber
kraft, der gjorde, at han 1967-82 kunne 
skabe 60 film for biografer og tv, 30 tea
terforestillinger, 4 radiospil og 2 kortfilm 
samt selv spille hovedrollen i en lang 
række af disse produktioner, kommer 
man ikke uden om  barndom m ens særlige 
spændingsfelt. Hans produktionsgalskab 
er fuldstændig uhørt i filmhistorien og af 
en art, der unddrager sig forklaringer. Han 
forstod heller ikke selv dette afsindige pro
duktionsbehov, men når man spurgte 
ham, svarede han altid, at det selvfølgelig 
måtte have noget med hans barndom  at 
gøre. Hans opvækst foregik da også i et 
ekstremt spændingsfelt mellem to modsat 
rettede poler:

Når faderen forlod hjemmet midt 
under den ødipale konflikt med sin 6- 
årige søn, betyder det, at Rainer må have 
oplevet sig som sejrherre i denne konflikt. 
Et stykke af den infantile almagtsfølelse 
har overlevet i hans ubevidste, han erfarer, 
at verden fortsat er underkastet hans vilje 
og forestillingsevne, sådan som det mange 
år senere kom til at lyde med den 
Schopenhauer-titel, der er terroristernes 
slogan i Die dritte Generation (1979, Den 
tredje generation): “Die Welt als Wille und 

8 0  Vorstellung.”

Men selv om  Rainer i en vis forstand 
blev sejrherre i den ødipale konflikt, 
høstede han ikke sejrens frugter: moderen 
kunne ikke forvalte sin rolle som autori
tetsfigur, og som  kærlighedspartner for
blev hun lige fjern og utilnærmelig. Under 
de lange samtaler, jeg havde med hende 
efter Fassbinders død, vendte hun ofte til
bage til, at hun  efter krigen og skilsmissen 
var så knust, at hun slet ikke kunne for
midle nogen kærlighed til sin søn. Hun 
havde været nazist og troede på Hitler helt 
frem til krigssammenbruddet, som for 
hende også betød et personligt sammen
brud. I dette sam m enbrud blev Rainer 
født.

I en film med den programmatiske titel 
Ich will doch nur, daß ihr mich liebt (1976, 
Jeg viljo kun, at I elsker mig) om en 
murer, der går grassat i arbejdsgalskab, 
har Fassbinder så enkelt som muligt frem
stillet rødderne til sit eget Ødipus-kom- 
pleks i et flashback til murerens barndom. 
Han kom m er som 5-årig hjem med en 
stor buket blomster i favnen, som han 
glædestrålende giver til sin mor for på den 
måde at bede om  hendes kærlighed. Men 
da moderen finder ud af, at drengen har 
stjålet blom sterne i naboens have, kom
m anderer hun  ham til at trække bukserne 
ned og lægge sig på maven over en stol, 
hvorpå hun tæver ham i enden med en 
tøjbøjle. Under afstraffelsen forlader fade
ren stuen, fordi han føler, at dette er galt - 
og det gør m oderen yderligere ophidset: 
hun fortsætter med at slå, til hun i sit 
raseri taber bøjlen. En enkel kærligheds
gestus besvares med brutal vold: kærlig
hed er koldere end døden.

Fassbinder levede alene, fra han var 7 til 
9 år - ganske vist med logerende i lejlighe
den, men uden hverken en mor eller en 
far. Det betød, at han kunne indrette sit 
liv, som han ville - f.eks. kunne han selv
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Margit Carstensen og H annah Schygulla i Petra von Kants bitre tårer.

beslutte, om  han ville i skolen eller i bif- 
fen. Denne ekstreme frihed var naturligvis 
uadskillelig fra en ekstrem  forladthed, 
sådan som det formuleres i Kris Kristof- 
fersons smukke country-sang: “Freedom’s 
just another word for nothing left to lose”. 
I Janis Joplins version bruger Fassbinder 
disse linier i både Berlin Alexanderplatz 
(1980, Berlin Alexanderplatz) og Theater 
in Trance (1981, Teater i trance).

Når faderen ikke var til stede, blev det 
nu  moderen, han identificerede sig med - 
og dermed også med moderens seksuelle 
driftsretning mod sit eget køn, hvilket er 
den klassiske Freud’ske forklaring på 
homoseksualitetens udvikling. Da Fass-

binder begyndte at lave teater, opsøgte han 
sin far i Köln for at vise ham nogle af de 
anmeldelser, han havde fået. Men det 
interesserede ikke faderen. Siden fortalte 
skuespilleren Margit Carstensen mig, at 
når Fassbinder havde premiere på en film, 
var han egentlig ligeglad med, hvad alle 
mente, både kritikere og publikum og 
skuespillere og filmhold. Det eneste, han 
hviskede til dem, der havde hans fortrolig
hed, var: “Åh, bare min far går ind og ser 
den.”

Som mureren i Jeg vil jo kun, at I elsker 
mig byggede huse for at få sine nærmestes 
kærlighed, lavede Fassbinder film og teater 
i et amokløb, der kun skaffede ham en 81



Det kolde jern

form for kærlighed, han ikke var interes
seret i (for som The Beatles synger: 
“Money can’t buy me love”), og som til 
slut kostede ham  livet. En af hans næ rm e
ste medarbejdere, skuespilleren og in
struktørassistenten Harry Bär, havde 
naturligvis ikke uret, da han ved Fass
binders død som 37-årig sagde: “Han 
døde af en overdosis arbejde.”

Petra von Kants bitre tårer. Petra von 
Kants bitre tårer (1972) er den første Fass- 
binder-film, som eksplicit handler om et 
homoseksuelt forhold: den selvstændige 
modeskaber Petra er b rudt ud af et ægte
skab, hun beskriver som undertrykkende, 
og forelsker sig snart i Karin, som hun 
indleder både et arbejdsmæssigt og et pri
vat forhold til. Over for Karin gentager 
Petra imidlertid de samme undertrykkel
sesmekanismer, som hendes m and prakti
serede over for hende - og snart vender 
Karin da tilbage til den mand, hun forlod 
for Petras skyld. Petra lades alene tilbage 
med sin umælende tjener Marlene, som 
hun hele tiden har boet og arbejdet sam
men med i et platonisk forhold.

Rødstrømpebevægelsen og specielt les
biske kvinder var rasende på filmen ved 
dens fremkomst. Når man levede som les
bisk, havde man i selve sin seksuelle 
urgrund gjort op med mandschauvinis
men og ville derfor ikke finde sig i Fass
binders beskrivelse af, hvordan nissen flyt
ter med. Blandt dem, der gik voldsomt i 
rette med Fassbinder, var den tyske bøsse
instruktør Rosa von Praunheim, der trods 
sine middelmådige film dog har skabt sig 
et vist ry med sine romantiske forestillin
ger om, at den homoseksuelle livsform 
skulle være m indre undertrykkende end 
den heteroseksuelle.

Fassbinders kritikere beskyldte ham  for 
8 2  defaitisme og sortsyn og begreb ikke, at

hans holdning er udtryk for det modsatte. 
Den er baseret på en dyb tillid til, at folk 
først kan kæm pe for deres frigørelse, når 
de bliver klar over det fundamentale i 
undertrykkelsens fysiognomi, nemlig at 
den ikke blot kommer fra udlevede sam
funds- og familienormer, men desuden er 
blevet internaliseret, dvs. er en del af det 
ubevidste værdisæt - selv hos dem, der 
mener, de har gjort op m ed undertrykkel
sen.

Denne djævelske mekanisme tydeliggør 
Fassbinder i den både enkle og raffinerede 
måde, han film er filmens første lange dia
logscene på:

Petra von Kant opsøges en morgen af 
sin højborgerlige veninde Sidonie von 
Grasenabb, der er forfærdet over, at Petra 
har forladt sin mand. Petra har vores sym
pati, når hun fortæller, hvordan hun  har 
valgt at bryde med det herskende kønsrol
lemønster og drøm m er om samlivsformer, 
hvor mennesker kan være frie og selv
stændige. H un repræsenterer de tidlige 
70’eres kærlighedsutopi. Sidonie ser deri
m od ingen grund til at lave om på tinge
ne, når man på traditionel kvindevis kan 
vikle m anden om sin lillefinger og få sin 
vilje netop ved at lade, som om det er 
ham, der bestemmer. Det afviser Petra 
som taskenspillertricks, og vi holder med 
hende - men er samtidig ikke helt trygge, 
når hun kaster sig ud i et rasende opgør 
med ikke blot manden som undertrykker, 
men som kønsvæsen.

Modsigelsen fastholdes i en kam eraind
stilling, der begynder på Petras ansigt i 
spejlet, mens hun sminker sig - hvorefter 
Fassbinder zoomer ind og fastholder både 
spejlbilledet og den “virkelige” Petra. 
Spejlvirkningen er det konkrete udtryk for 
Petras dobbelthed, for hendes spaltning 
mellem et borgerligt livsmønster, der har 
formet hende, og en ny måde at leve på,
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som hun forsøger at forme. Den langt 
udspundne sminkeproces bliver et billede 
på Petras splittelse. Mens hun taler om fri
heden, spærrer hun sig inde bag en maske, 
og mens hun taler om  nødvendigheden af 
at gøre op med samfundets rollemønster, 
forvandler hun sig til en sminket påklæd
ningsdukke. Scenen sammenfatter i et 
enkelt visuelt symbol en spænding, som er 
fundamental i Fassbinders produktion, 
nemlig mellem, hvad hans personer siger, 
og hvad de gør - og i dybere forstand 
spændingen mellem en spaltning, som er 
neurotisk, og en dobbelthed, som er 
helende.

Det er også på grund af Petra von Kants 
konflikt mellem, hvad hun siger, og hvad 
hun gør, at hun har fået sit efternavn. 
Filosoffen Immanuel Kant var - ifølge Bo 
Tao Michaelis i Politiken 15. juni 2002 - 
ophavsmand til begrebet “politisk korrekt
hed” forstået som selvgod og rethaverisk 
moralisme af en art, som florerede blandt 
Fassbinders 70’er-kritikere.

De, der kritiserede filmen for at være 
defaitistisk, havde ikke blik for, at den fak
tisk rum m er det mest overraskende og 
positive øjeblik i hele Fassbinders produk
tion. Efter Petras totaludladning af aggres
sioner og efterfølgende sam m enbrud over, 
at hendes højborgerlige m or bliver lettere 
chokeret over at opdage, at Petra er blevet 
lesbisk, mødes mor og datter pludselig et 
kort øjeblik:

Moderen: Man må have mod til at tro. Alle 
har brug for en eller anden slags trøst, 
Petra. Og alle er ensom m e uden Gud.
Petra: Nej, mor, det er ingen trøst. Man 
m å lære at elske uden at kræve.
Moderen: Jamen, det er jo det samme, 
Petra, tro mig.

Dette enkle replikskifte er måske det mest

fortrøstningsfulde i hele Fassbinders pro
duktion. I denne enerverende og opsliden
de film, hvor mennesker har talt og talt 
uden nogensinde at nå frem til hinanden, 
og hvor Petra et øjeblik tidligere har slyn
get moderen i hovedet, at hun er en snyl
ter og luder, der finder de i et uventet øje
blik alligevel hinanden. Pludselig oplever 
de, at de fra hvert sit verdenshjørne og i 
hver sit sprog dog taler om det samme, 
nemlig om en kærlighed, der er fuldstæn
dig blottet for forventninger og krav.

Fassbinder har aldrig lagt skjul på, at 
Petra von Kants hitre tårer i sin beskrivelse 
af et homoseksuelt gennem brud og sam
m enbrud, er selvbiografisk. Den er inspi
reret af hans kærlighedshedsforhold til 
den bayerske neger Giinther Kaufmann, 
som han forelskede sig i og gav filmroller, 
men som til slut vendte tilbage til sin 
kone. Filmens kryptiske tilegnelse, “Til 
den, der her blev M arlene”, hentyder til 
Fassbinders nære ven og huskomponist 
Peer Råben. Men derudover er filmen 
modelleret efter Joseph Mankiewicz’ 
Hollywood-mesterværk All About Eve 
(1950), hvilket Fassbinder markerer ved i 
første scene at lade Petra diktere et brev til 
sin husvært Joseph Mankiewicz, hvor hun 
beder om udsættelse med den gæld, hun 
har oparbejdet til ham.

Frihedens knytnæve. Frihedens knytnæve 
var for mange bøsser, hvad Petra von 
Kants bitre tårer var for mange lesbiske i 
70’erne, en hadefilm, der ikke fremstiller 
homoseksuelle som ideelle Hollywood- 
figurer, men som svage og fejlbarlige m en
nesker som os alle. De to film er skabt 
over samme handlingsmønster: en intel
lektuel homoseksuel forelsker sig i en pro
letar i fascination over den forskel, som 
den intellektuelle samtidig forsøger at 
udligne ved at udsætte proletaren for en 8 3
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Karl-Heinz Böhm i Frihedens knytnæve.

ydmygende opdragelsesproces. Dette er - 
som Fassbinder ikke mindst viser i et af 
sine hovedværker Martha (1973, Martha)
- en mekanisme, der trives lige så godt i 
hetero- som i homoseksuelle forhold: vi 
drages af forskelligheden, men så snart vi 
har fået den elskede med hjem ved bord 
og i seng, begynder en ensretning, som 
tager livet af den forskellighed, der jo hol
der kærligheden i gang. Det er ikke 
m indst denne opdragelsesproces, der gør 
kærligheden koldere end døden.

Når Eugen fascineres af Franz i Frihed
ens knytnæve, skyldes det dog også, at 
denne netop har vundet en million i 
Lotto, og at Eugen godt kunne bruge disse 
penge til sin skrantende familievirksom
hed. Den udbytning af følelserne, som i 
Petra von Kants bitre tårer fortrinsvis er 
seksuel, antager i Frihedens knytnæve en 
yderst materiel karakter.

Da Fassbinder viste filmen på Cannes- 
festivalen 1975, sagde han i et interview 
med dansk tv:

84 Det er sikkert den første film, hvor der medvir

ker homoseksuelle, uden at homoseksualiteten 
er gjort til et problem. Altid i film, teater eller 
romaner, når homoseksuelle optræder, så er 
problemet selve homoseksualiteten, eller også er 
den der som et komisk nummer. Men her vises 
homoseksualiteten som noget helt normalt, og 
selve problemet er et andet, nemlig en kærlig
hedshistorie, hvor den ene udnytter den andens 
kærlighed. Og det er egentlig den historie, jeg 
altid fortæller.

Denne pointe overså Rosa von Praun- 
heim, da han afviste filmen som “noget 
selvmedlidende pis, der tilfældigvis fore
går blandt bøsser.” At filmen “tilfældigvis” 
foregår i et homoseksuelt miljø, er jo 
netop Fassbinders måde at afdramatisere 
og normalisere dette miljø på: enhver 
sandt emancipatorisk film må tage hom o
seksualiteten som en selvfølge og interes
sere sig for det almentmenneskelige i de 
problemer, den skildrer - for på den måde 
at være med til at trække homoseksuelle 
ud af deres marginalisering.

At filmen dertil skulle være særligt selv
medlidende er udtryk for en fortolknings
mæssig kortslutning hos Praunheim. Man 
kan til nød mene, at der er selvmedliden
de træk hos Franz, men en film bliver ikke 
nødvendigvis selvmedlidende af, at dens 
hovedperson er det. Trods sin dybe kæ r
lighed til det Hollywood-melodrama, som 
Fassbinders produktion 1971-73 knytter 
sig til, er der den afgørende forskel, at 
hvor Douglas Sirk, Howard Hawks og 
andre af hans Hollywood-favoritter arbej
dede med forbilleder, arbejder Fassbinder 
med modbilleder. Hvor Hollywood
filmene er baseret på publikums identifi
cering med hovedpersonen, så arbejder 
Fassbinder oftere med hovedpersonen 
som et negativt eksempel, også når han 
selv spiller ham , som han gør i Frihedens 
knytnæve. Praunheim falder i samme grøft 
som så mange andre kritikere, der naivt 
troede, at Fassbinder er identisk med



a f Christian Braad

Franz. Det er han ikke. Fassbinder var i 
sine kærlighedsforhold norm alt “opdrage
ren”, altså i det her tilfælde beslægtet med 
Eugen som tidligere m ed Petra. Når han i 
stedet vælger at spille Franz, er det natur
ligvis for med et karakteristisk dobbeltblik 
at solidarisere sig m ed ofrene for sin egen 
“opdragelse”.

En filmkunst, der som  Fassbinders er 
ude i et emancipatorisk ærinde, m å nød
vendigvis arbejde im od identificering ud 
fra den betragtning, at skal man hele tiden 
identificere sig med andre, finder man 
ikke sig selv. Det er en problemstilling, 
som er højaktuel i en tid, hvor modeordet 
i debatten om  unges socialisering er “rol
lemodel”. Det anses uden videre for noget 
positivt, at unge har rollemodeller, skønt 
selve ordet jo står og blinker som et advar
selssignal: at modellere et menneske ind i 
en rolle er unægtelig at lægge ham  eller 
hende svære hindringer på vejen mod at 
finde sig selv. Det er tilsyneladende også 
hensigten.

Fassbinders samlede værk drager 
grundlæggende den personlighed i tvivl, 
der er opstået gennem en identificerings
proces, hvadenten den nu er hetero- eller 
homoseksuel. Den lille dreng har “nor
m alt” moderen som kærlighedsobjekt og 
identificerer sig til gengæld med den 
faderfigur, der i den ødipale periode blo
kerer for drengens øm m e forbindelse til 
moderen. Den heteroseksuelle identitet 
fødes således med det problem, at den er 
opstået ved, at drengen identificerer sig 
m ed sin første erotiske undertrykker. Den 
homoseksuelle mand vil derimod snarere 
have haft moderen som  både kærligheds- 
og autoritetsfigur, dvs. som den, der på 
samme tid vækker hans seksuelle lyster og 
tabuiserer dem. Dermed bliver han stedt i 
det dilemma, at han identificerer sig med 
sit kærlighedsobjekt på grund af dets uop-

nåelighed i stedet for at identificere sig 
med et menneske, der dog kan opnå 
objektet - et dilemma, som sidenhen ofte 
fører til et narcissistisk farvet objektvalg: 
hans identificering med moderen fører til, 
at han søger en kæreste i sit eget billede.

Kærlighed og identificering er modsæt
ninger i den forstand, at får man ikke det 
menneskes kærlighed, som man elsker, 
kan man i stedet identificere sig med den 
pågældende for på den måde at indoptage 
ham  eller hende i krop og psyke. Det mest 
skræmmende filmiske eksempel herpå er 
Norm an Bates i Hitchcocks Psycho, som 
Fassbinder henviser til i Kærlighed er kol
dere end døden. Norman identificerer sig 
så voldsomt med sin døde mor, at hans 
homoseksualitet kun er et uerkendt over
gangsfænomen: til sidst forvandles han til 
hende og ender som hjælpeløst psykotisk.

Fassbinder skildrer ofte den dom ineren
de moderskikkelse som ukærlig, kold og 
afvisende, f.eks. i Den amerikanske soldat, 
Frugthandlerens fire årstider og Fontane 
Effi Briest (1974, Effi Briest). Hovedper
sonerne er nødstedt i spændingen mellem 
den kærlighed, de ikke opnår hos m ode
ren, og den moderidentificering, der be
røver dem deres identitet og fører til deres 
død. Fassbinders grundigste og mest kriti
ske analyse af moderrollen findes i Effi 
Briest, hvor han som et særligt diabolsk 
raffinement lader sin egen m or spille 
denne rolle.

I et år med 13 måner. Netop identitetsta
bet er det fatale tema i I  et år med 13 
måner (1978), som er Fassbinders sm erte
lige reaktion på sin kæreste Armin Meyers 
selvmord. Armin kom ind i hans liv med 
Frihedens knytnæve, som han dedikerede 
“Til Armin og alle andre” - og han spiller 
bl.a. sønnen i Mutter Klisters Fahrt zum  
Himmel (1975, M utter KiXsters himmel
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Brigitte Mira og Fassbinders store kærlighed Armin Meyer i Mutter Küsters himmelfart.
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fart), trækkerdreng med erigeret penis i 
Satans yngel (1976) og Fassbinders part
ner i Deutschland im Herbst (1977, Tysk
land i efteråret). Armin var formentlig den 
største kærlighed i Fassbinders fortumlede 
erotiske liv, og han begik selvmord i 1978 
under en krise i deres forhold. Fassbinder 
reagerede med at lave sin mest fortvivlede 
film I et år med 13 måner - som Rosa von 
Praunheim foragteligt kaldte et udslag af 
“selvmedlidende og sentimental maso

chisme”. Praunheim forveksler dyb per
sonlig smerte med selvmedlidenhed, og 
han tror, at den nødvendige konfrontation 
med lidelsen er identisk med masochisme.

Fassbinders viden om  disse sjælelige 
dybder er baseret på både en personlig 
gennemlevelse og på en snusfornuftig til
egnelse af Freuds teorier, sådan som  han 
formulerede det i en samtale, jeg havde 
med ham i 1977:
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N år et menneske kommer til verden, bliver det 
først slet ikke taget alvorligt som menneske, 
fordi det selvfølgelig også er svært for en voksen 
at tage sådan en lille ting alvorligt, som tilsyne
ladende slet ikke er noget rigtigt menneske 
endnu. Forældrefigurerne bliver derfor til en 
slags overfigurer for barnet, og det betyder, at 
det på den ene side anerkender forældrene som 
overfigurer og derfor livet igennem accepterer, 
at der findes overfigurer, samtidig med at det 
m å forsøge at destruere disse overfigurer for 
overhovedet selv at kunne træde i eksistens. 
Altså udvikler barnet på samme tid et behov for 
disse overfigurer og et behov for at destruere 
dem, hvilket vil sige, at det bliver masochistisk 
og sadistisk på samme tid.

I  et år med 13 måner er ikke en strengt 
biografisk skildring af Armins liv og død, 
m en stærkt påvirket a f hans skæbne. Den 
handler om de sidste fem dage i Elvira 
Weisshaupts liv. Hun hed tidligere Erwin, 
m en da Erwin forelskede sig i en boligspe
kulant, som henkastet sukkede, at hvis 
han dog blot havde været en pige, tog 
Erwin sin elskede på ordet og gennemgik 
en kønsoperation i Casablanca - med det 
resultat, at Erwin nu mistede sin identitet 
som mand, uden at Elvira får en tilsvaren
de som kvinde. Erwins forsøg på at udvide 
sin identitet sker ved, at han i tilpasnin
gens navn vælger sin egen kastration. 
Psykoanalytisk sker der en tilbageskriv
ning til den ødipale kamp, som opgives til 
fordel for en masochistisk underkastelse 
så konsekvent, at den kun kan føre m od 
døden. I stedet for det dobbelte menneske 
bliver resultatet af Erwins bestræbelser et 
intetkønsvæsen.

Filmen handler om  det umulige i at 
fortsætte livet på disse vilkår, men også 
om , at døden ikke er andet end et sidste 
desperat skrig efter et andet liv. Den sætter 
spørgsmålstegn ved et liv, der kun kan 
bekræftes ved, at man forlader det, men 
også ved en død, som er den eneste muli

ge måde at videreføre livet på.

Querelle. Det er en hyppig fordom, at jo 
mere der tales i en film, jo m indre “fil
misk” formodes den at være. Men også på 
dette punkt rum m er Fassbinders produk
tion en både udfordrende og helende dob
belthed. Han så det som en kunstnerisk 
forpligtelse også at filme sprog, og det 
tyske sprog har sjældent lydt så smukt 
som hos Fassbinder. Han har med sine 
film over tre litterære klassikere skabt dybt 
originale værker, der er fuldt på højde 
med forlæggene, nemlig Effi Briest (1974) 
efter Theodor Fontane, Bolwieser (1977, 
Bolwieser) efter Oskar Maria Graf og 
Berlin Alexanderplatz (1980) efter Alfred 
Doblin.

Men Fassbinder var på udebane, når 
han skulle filme rom aner hentet fra et 
andet sprogunivers end hans eget. Under 
optagelserne til Satans yngel (1975) blev 
han usikker på sine ideer og søgte fornyet 
inspiration i Henry de M ontherlants 
rom an De søde piger, hvilket ikke lykkedes 
særlig godt; hans engelske film Despair - 
eine Reise ins Licht (1977, Despair) baseret 
på Vladimir Nabokovs roman er en am bi
tiøs fejltagelse, og det samme gælder hans 
sidste film Querelle (1982) efter Jean 
Genets roman, som ligeledes er indspillet 
på engelsk. Lige så sensitivt Fassbinders 
forhold var til det tyske sprog, lige så usik
ker blev han, når han var på sproglig ude
bane.

Skønt Querelle ikke blot i sit eksplicitte 
handlingsforløb, men også i sine penis
udsmykkede dekorationer er en homosek
suel apoteose, benægter Fassbinder også - 
i sit livs sidste interview filmet få timer, 
før han døde - at filmen handler om 
homoseksualitet. Intervieweren og produ
centen Dieter Schidor spørger ham, hvor
dan han generelt finder homoseksualitet
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Rainer Werner Fassbinder sammen med producenten og skue
spilleren Dieter Schidor under optagelserne til hans sidste film 
Querelle.

behandlet på film:

Altid forkert, faktisk. Du kan aldrig yde retfær
dighed mod en gruppe. Du kan ikke yde retfær
dighed mod de homoseksuelle og heller ikke 
mod de heteroseksuelle. Du kan kun gøre alt 
forkert. Men homoseksualitet er jo heller ikke 
temaet i Querelle. Temaet er den enkeltes identi
tet, og hvordan han skaffer sig denne. Det hæn
ger sammen med, som Genet siger, at man, for 
at være fuldstændig, har brug for sig selv endnu 
engang.

Querelle består af nogle underlige hand
lingsbrokker, der aldrig føjer sig sammen 
til en helhed - og måske heller ikke skal 
gøre det. Matrosen Querelle er det cen
trum , som alle personernes kærligheds
drøm m e drejer sig om, skønt han mildest 
talt ikke er særlig elskværdig. Han går i 
land med en ladning opium, som han 
afsætter til en bordelvært, og han myrder 
sin medskyldige for at score fortjenesten 
selv. Bordelværtens kone Lysiane har taget 
Querelles bror som sin faste elsker, men 
har nu kun Querelle i tankerne. Denne 
forelsker sig i en morder, som han hælper 

88 med at flygte, samtidig med at han angiver

ham til politiet. Også Querelles chef er 
hemmeligt forelsket i ham , men nøjes 
med at diktere sin besættelse til sin bånd
optager.

Alt er filmet i et studie i et gulligt scene
lys, og kulisserne er klart fremhævet som 
sætstykker af pap, der som  vældige penis
figurer hæver sig over havnebyen. Skue
spillerne citerer, snarere end de agerer, og 
alt andet ville også være umuligt med 
disse replikker, der har karakter af filosofi
ske brokker og aldrig så meget som tende
rer naturalistisk sømands- og bordelsnak.

1 denne kunstige kulisseverden er også 
personernes identitetstab fundamentalt. 
Når de elsker med hinanden, tænker de på 
en tredie person, når de dræber, er der tale 
om erstatningsdrab, den, man elsker, svig
ter man, og det fysiske udtryk for kærlig
hed bliver et ritual i en magtkamp, som 
kun har tabere. Og når der således stilles 
spørgsmål ved ægtheden af alle m enne
skelige relationer, bliver filmen vanskelig 
at forholde sig til. Ikke så snart har man 
som tilskuer fået fat i et tilsyneladende 
holdepunkt, før det dementeres eller 
ophæves - og det så konsekvent, at filmen 
i sin slutscene synes at dementere alt, hvad 
vi tidligere har set. Bordelværtinden 
Lysiane lægger sine kort som i filmens 
første scene, og pludselig går der noget op 
for hende: “Jeg tog fejl”, siger hun til sin 
elsker, Querelles bror. “D u har slet ingen 
bror.”

Det turde være lidt a f et dementi, for 
alt, hvad vi hidtil har set, har handlet om 
denne nu åbenbart ikke-eksisterende bror.

At m an har brug for sig selv endnu 
engang, var noget nær Fassbinders sidste 
ord i denne verden - og samtidig en slags 
m otto for hele hans produktion, der med 
spejlet som det afgørende symbol er kon
centreret om  menneskets dobbelthed. 
Querelle-figuren er en sammenfatning af
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de to modsætninger, der har vandret gen
nem  hele hans produktion, og som i 
Berlin Alexanderplatz udspaltes i den tos
segode Franz Biberkopf og den djævelske 
Reinhold. I sine første film spillede 
Fassbinder selv Franz, og en overgang fab
lede han om  også at spille Reinhold i et 
forsøg på at forstå og forsvare sin mest 
knuste figur, en så destruktiv skikkelse, at 
de færreste vil have noget som helst posi
tivt at sige om  ham. N u bliver det 
Querelle, der foretager bevægelsen fra 
djævel til engel. Han bliver til slut et 
åbent, nøgent og sårbart væsen, der over
giver sig til sin hemmelige tilbeder og læn
ges efter at finde fred i hans skød med en 
association til pietå-situationen, hvor 
jom fru M aria vugger den døde Jesus i sit 
skød.

Og egentlig er det vel kun Jesus, der i 
opstandelsen har haft mulighed for at få 
sig selv endnu engang, og kysset mellem 
Querelle og den ven, han forråder, er da 
også modelleret efter verdenshistoriens 
mest dobbeltbundede kys: Judas-kysset. 
Uden Judas’ forræderi ville Jesus ikke have 
opnået verdensberømmelse. Judas er fuldt 
så vel Guds redskab, som  Jesus er det, og 
den ene ville ikke have eksisteret i den 
kristne mytologi uden den anden. I den 
forstand lader de sig tolke som hinandens 
projektion, og Querelle rum m er både 
Jesus og Judas i sig. D et er sig selv, han 
ofrer, da han kysser sin ven far vel.

Selvofringen er i det hele taget filmen 
igennem symboliseret ved det homoseksu
elle favntag. Det kom m er eksplicit til 
udtryk, da Querelle første gang giver sig 
hen til en m and og lader sig røvpule af 
bordelværten. Da udbryder han: “Dette er 
dødsstraffen!”

Og imens synger Lysiane filmen igen
nem  som et m onotont m antra “Each man 
kills the thing he loves”, som er hentet fra

I dekorationerne til Querelle rejser havnebyens tårne sig som 
vældige penisfigurer.

Oscar Wildes store digt The Ballad of 
Reading Gaol, skønt det lige så vel kunne 
være skrevet af instruktøren til Kærlighed 
er koldere end døden.

Homoseksualiteten er altså mildest talt 
ikke anskuet som befriende i Querelle, 
men tværtim od som et underkastelsesri
tual, der foregriber døden. Og Lysiane er 
filmens mest tragiske figur. Da hun i kor
tene ser, at Querelle aldrig har eksisteret, 
ser vi Querelle i et spejl bag hende: Fass
binders sidste kameraindstilling er et 
spejlbillede!

Dette billede giver os mulighed for at 
opfatte Querelle som Lysianes fantasipro
dukt. Men en måske mere nærliggende 
tolkning er, at Lysiane er nødt til at for
nægte Querelles eksistens, fordi denne for
nægtelse er hendes eneste mulighed for at 
overleve, efter at hun har m ødt ham  og er 
blevet forladt af ham igen. Og hvilken 
tolkning man end vælger, er Lysianes tra 
gedie lige stor: hun kan ikke komme vide
re med sit liv, fordi Querelle eksisterer i 
hendes urealiserede drøm  eller omvendt: 
hun kan ikke realisere sin drøm, fordi 8 9
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Querelle har eksisteret i hendes liv og har 
forladt det igen.

Med Lysiane som filmens tragiske cen
trum  er det nærliggende at opfatte 
Querelle som ikke en homoseksuel apote
ose, men som en sørgmodig hyldest til 
den kvinde, der bliver offer for seksualite
tens afsporing.

Querelle er således en film, der på det 
intellektuelle plan er fuld af interessante 
temaer, men intentionerne er næppe 
kunstnerisk realiserede. De dukker op som 
mærkelige brokker i en film, man dårligt 
kan kalde andet end kuldslået. Det kan 
hænge sammen med, at Fassbinder ikke 
nåede at klippe filmen endeligt færdig, før 
han døde. Er dens mærkelige stilsammen
brud mon udtryk for, at Fassbinder under 
arbejdet med den havde påbegyndt sin 
personlige rejse mod døden og derfor 
lavede filmen under et tiltagende mentalt 
fravær og en svigtende kontrol med sine 
virkemidler? Eller skal man tværtim od se 
det som udtryk for hans monumentale 
dødsvision, at intet hænger sammen mere 
i denne film? Alt er i færd med at blive 
fraspaltet personernes jeg, ikke blot deres 
tanker, følelser og handlinger, men også 
deres replikker, deres køn og deres fysiske 
omgivelser. Replikkerne hober sig op i 
m unden som uspiselige filosofiske slagger, 
kønnet rejser sig i dekorationen som et 
gravmæle over kærligheden, havnebyen 
projiceres ud som en labyrintisk teaterku
lisse, solnedgangen reduceres til et kun
stigt, neongulligt skær - og bag hvert ene
ste samleje ligger længslen efter døden 
som en udfrielse fra dette jordiske helve
de. Det er ubetinget en film lavet af en 
døende, hvadenten det nu hænger sådan 
sammen, at Fassbinder ikke mere havde 
kontrol over stoffet, eller at han netop 
havde kontrol til at give sit stof denne 

90 form. Det er en film om, at sjælen er ved

at forlade ikke bare personerne, m en også 
selve filmen, dens dekorationer, dens lys, 
dens kamerabevægelser, dens replikker. 
Mere konsekvent end nogensinde realise
rer Fassbinder med sin sidste film sin rejse 
væk fra enhver genkendelig ydre virkelig
hed, sin rejse ind i drømmen, sin rejse 
mod lyset.

Querelle er tilegnet El Hedi Ben Salem, 
en m arokkansk fremmedarbejder, der 
også var en stor kærlighed i Fassbinders 
liv. Salem fik hovedrollen i Angst essen 
Seele a u f(  1973, Angst æder sjæle op), men 
han kunne ikke selv være til stede ved fil
mens premiere i Cannes, fordi han var 
eftersøgt for mordforsøg på tre tyskere, 
som havde krænket ham  med racistiske 
ytringer. U nder arbejdet med Querelle 
erfarede Fassbinder, at han havde begået 
selvmord i et fransk fængsel.

Fassbinder havde den optimistiske 
utopi, at han kunne trække sine kærester 
fra samfundets skyggeside frem i rampely
set og gøre dem  til filmstjerner i det bay
erske Hollywood, han var i færd med at 
opbygge. Og stjerner blev de, men så 
meget desto større var smerten og fortviv
lelsen, når han igen og igen måtte gøre 
den erfaring, at han alligevel ikke formåe
de at udsone de samfundsmæssige m od
sætninger, m en tværtimod førte disse 
m odsætninger så langt ud, at ofrene blev 
potentielle mordere og selvmordere. Og 
denne onde cirkel er fortsat efter Fass
binders død. Så sent som  i år er Fass
binders første store kærlighed, Gtinther 
Kaufmann, blevet fængslet for mord.

Querelle m inder på mange m åder om 
Pier Paolo Pasolinis sidste film Sald 
(1975), som Pasolini heller ikke nåede at 
opleve prem ieren på, før han blev myrdet 
af en trækkerdreng. Begge film synes skabt 
af den fremsynede bevidsthed, at herefter 
er der kun døden tilbage, og begge film er



så konsekvente helvedesvisioner, at deres Pasolini og Fassbinder døde, inden deres
ophavsmænd ikke kan overleve dem, hvor film havde premiere,
tilfældigt det så end m åtte være, at både

a f Christian Braad Thomsen

Tre homoseksuelle instruktører og en hetero: fra venstre John Waters, Frank Ripploh, Rainer Werner Fassbinder og
Christian Braad Thomsen.



"Vi två kan aldrig få varandra": Dagmar og Alex.

Lille frøken Ensom
Flicka och hyacinter - en film noir om moderne tidsånd og afvigende 
seksualitet i Sverige anno 1950
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En noget depraveret fest, langt ud på na t
ten i en lejlighed i Stockholm. Vi ser kun 
fødder, ben, gulv - og Dagmar Brink, der 
spiller på et stort flygel. Pludselig forlader 
hun lejligheden og går ud i den 
stockholmske nat, vandrer langs broerne 
mens togene buldrer forbi i baggrunden. 
Dagmar går hjem til sin mørke lejlighed

og hænger sig. Hendes rengøringskone 
finder hende næste morgen. I et brev fra 
Dagmar bliver hendes naboer, ægteparret 
Wikner, bedt om  at tage sig af begravelsen 
og hendes efterladte ejendele.

Parret begynder at forske i Dagmars 
baggrund for at finde årsagen til hendes 
selvmord. H err Wikner opsøger systema-
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tisk mennesker, som kendte Dagmar, og 
som  giver hver sin ledetråd til gåden 
Dagmar ved at fortælle, hvad de vidste om 
hende. Anders Wikner opsøger først den 
alkoholiserede kunstner Elias Korner, som 
har malet portræ ttet ‘Flicka och hyacinter’ 
a f Dagmar, men han kom m er ikke til at 
m øde ham før senere i filmen. I mellemti
den får Anders Wikner fat på en ældre 
bankier, som  sandsynligvis er Dagmars 
biologiske far. Han h ar kun truffet sin dat
ter en enkelt gang, da hun pressede ham 
for 5.000 kroner.

Herefter møder han revyskuespillerin
den Gullan Wiklund, som har delt lejlig
hed med Dagmar, m en alligevel ikke kan 
fortælle ret meget. Næste vidne er en kap
tajn, som en overgang var gift med 
Dagmar, og han er den første til at nævne 
en “Alex”, som  han læste et personligt brev 
fra og på det grundlag mistænkte Dagmar 
for stadig at elske (en af grundene til deres 
skilsmisse var, at hun ikke desto mindre 
benægtede, at der skulle findes en anden 
m and i hendes liv). W ikner får til sidst fat 
i Elias Korner, som fortæller om sin tid 
sammen m ed Dagmar, hvordan han døbte 
hende “Lilla froken Ensam”, og hvordan 
hans kunst blev kvalt a f deres lykke.

Det sidste menneske, der fortæller 
noget om Dagmar, er den selvoptagede 
sanger Willy Borge, som  hævder, at 
Dagmar tog livet af sig, fordi hun var 
ulykkeligt forelsket i ham . Han var med til 
festen, og da hun så ham  gå derfra med 
“en rødhåret kvinde”, skulle hun ifølge 
Borge ikke have kunnet overvinde sorgen, 
m en være gået direkte hjem og have 
hængt sig. Skuffet over, at løsningen er så 
banal, stiller Anders W ikner sig tilfreds 
m ed dette svar. Hans kone Britt ringer 
derimod til Borge og spørger, hvad den 
rødhårede kvinde hed. Borge svarer, at 
hun  kaldes Alex. Britt W ikner siger ikke

noget til sin mand.
Flicka och hyacinter (Hasse Ekman,

1950) er bemærkelsesværdig ved sin 
behandling af køn og seksualitet - et d ri
stigt emne i samtiden - og den er samtidig 
noget af det tætteste, man kommer på en 
svensk film noir. I det følgende vil jeg 
bruge noir-vinklen som et redskab til at 
åbne filmen og undersøge dens præsenta
tion af seksualitet på en for mig at se 
frugtbar måde. Før jeg går i gang, vil det 
måske være på sin plads at oplyse, at jeg 
ikke agter at gå nærmere ind i den stan
dende diskussion om, hvorvidt film noir 
overhovedet kan betragtes som en genre, 
og hvad der i givet fald kendetegner den. I 
hovedsagen vil jeg støtte mig til de i store 
træk almindeligt anerkendte “familielighe
der”, som er karakteristiske for hovedpar
ten af de film, der går under betegnelsen 
noir. Men også et par lidt mere kontrover
sielle synspunkter vil blive inddraget.

Efterkrigsårenes frugtbare kaos i svensk 
film. I den periode hvor de amerikanske 
noirfilm blev produceret, var forholdene i 
den svenske filmbranche kaotiske.
Filmindustrien vidste ikke, hvad publi
kum ville have, og publikum syntes at 
ændre smag med en skræmmende ubereg
nelighed. Dette førte til en vis dristighed i 
film industriens valg af emner - et frugt
bart kaos, hvor man lige så godt kunne 
lade instruktørerne lave de film, de havde 
lyst til, for man vidste jo alligevel ikke, 
hvad der ville slå an (Furham m ar 1998:
200).

Efterkrigstidens vægtige svenske film 
handlede i stor udstrækning om individet 
i konflikt med kollektivet, hvad enten 
dette nu var familie, klasse eller samfund 
(Furham m ar 1998: 229). Efterkrigsangsten 
satte sit præg på filmene, hvor den viste 
sig i den udstrakte brug af skygger og 9 3
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Ekspressionisme og fælles udsathed: Dagmar og Elias.

regn, i illusionsløsheden og i kynismen. 
Den moderne tidsånd havde først og 
fremmest amerikanske fortegn, men 
svensk film skelede også til andre landes 
filmproduktion - undertiden var det lige 
lovlig tydeligt, hvor forlæggene var hentet. 
Den franske poetiske realisme og de ame
rikanske film, som nu regnes til noirgen- 
ren, havde gjort sig gældende i længere tid 
og påvirket svenske instruktører, hvilket 
var en yderligere faktor, der bidrog til, at 
man var mere dristig i sit emnevalg.
Denne indflydelse fra andre film havde 
den positive effekt, at den fik filmskaberne 
til at sætte fokus på mediet, dets ressour
cer og særegenhed.

I dette frugtbare kaos virkede Hasse 
Ekman som instruktør, manuskriptforfat- 
ter, skuespiller og producent. Han var 

94 begyndt tidligt og havde i 1950 nået at

skrive m anuskript til og instruere thrillers, 
kærlighedshistorier, krigsfilm, sam t kome
dier af forskellig slags, og spille frem træ
dende roller i flere af dem . Han var tyde
ligt inspireret a f Hollywoodfilmene og 
havde under et halvt års ophold i Amerika 
set flere kendte instruktører arbejde. 
Kritikerne lagde snart mærke til Ekmans 
tendens til at “låne” strukturer og elemen
ter fra andres film. Den velkendte signatur 
Robin H ood (Bengt Idestam-Almquist) 
skrev: ”Du er en bartender, Hasse, og som 
sådan begavet med både smag og finger
færdighed. På dine film burde der derfor 
stå ‘frit efter andres idéer’ (og honoraret 
burde retteligt deles m ed dem, der har fået 
idéerne)” (Ekman 1955: 185). Hasse 
Ekman lavede sin idag mest værdsatte 
film, Flicka och hyacinter, i 1950. Efter 
dette karrierens højdepunkt lavede han
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Alt lys på krogen: ægteparret Wikner inspicerer Dagmars lejlighed.

nogle bestillingsfilm, m indre ambitiøse 
komedier og forsøg på at gentage fordums 
succes’er. Han forlod filmbranchen i 1964.

Idéen til Flicka och hyacinter fik Ekman 
forskellige steder fra, m en et specifikt 
tema, han ønskede at tage op, var et, han 
havde stiftet bekendtskab med igennem de 
teaterfolk, som hans far, Gosta Ekman, 
frekventerede, nemlig homoseksualitet. Og 
faderens bekendte havde også givet ham 
indblik i de “latent” homoseksuelles pro
blemer (Forslund 1982: 188).

Det var vigtigt for ham  at lave en “rig
tig” film, en film som - ifølge ham selv - 
skulle være i stil med “Ingmars” (Ingmar 
Bergmans) bedste. Til det formål havde 
han brug for et alvorligt og brændbart 
emne, og han instruerede filmen på et 
ambitionsniveau og m ed en om hu, som 
var usædvanlig for ham .

Flicka och hyacinter anvender mange af 
de fortællemæssige og stilistiske elemen
ter, som forbindes med film noir. Der er 
så mange familieligheder, at det forekom
mer sandsynligt, at den var bevidst inspi
reret af de amerikanske noirfilm. Jeg 
opfatter den som et medlem af familien 
“film noir”, men en fjern svensk slægtning, 
der samtidig synes at være i familie såvel 
med den tyske ekspressionisme som med 
den franske poetiske realisme, hvis melan
kolske fatalisme kan ses som inspiration 
for filmens overgribende følelse af, at 
ingen undslipper sin skæbne. I filmen ser 
vi tillige “rigtige” mennesker, mindre 
glamourøse og mere komplekse, og en del 
“on location”-optagelser, hvilket kan lede 
tankerne hen på den italienske neorealis
me.

Men Flicka och hyacinter har også meget 95
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stærke lighedstræk med en af film noirs 
forløbere: Citizen Kane (Orson Welles, 
1941). Den synes således at have lånt sin 
narrative struktur og en række stiltræk 
(det bevægelige kamera i lange indstillin
ger, udstrakt brug af dybdefokus, high- 
/low-angle-optagelser, dramatisk lyssæt
ning) fra Welles’ film, der formodentlig 
har været en afgørende inspirationskilde 
for Hasse Ekman.

Et spørgsmål om stil. Ligesom i film noir, 
og i modsætning til den klassiske Holly
woodfilm, hvor stilen skulle være et 
“usynligt” middel til at nå et mål, er stilen 
i forgrunden i Flicka och hyacinter.

Vores opmærksomhed tiltrækkes af de 
stilistiske elementer, bl.a. ved stærke kob
linger mellem form og indhold. Et eksem
pel er den scene, hvor Dagmar og Kaptajn 
Brink taler sammen; Dagmar går hen til 
spejlet for at rette på sin frisure, og vi ser 
hende i billedets venstre forgrund, med 
ryggen m od kameraet. 1 billedets højre 
baggrund ser vi samtidig Kaptajn Brinks 
spejlbillede. Dette stilistiske greb udstiller 
den afstand, som nu er opstået mellem 
Dagmar og hendes mand. Han har netop 
læst brevet fra Alex og stoler ikke på 
hende, samtidig med at han ikke fortæller 
hende, hvad han har gjort. De kan ganske 
enkelt ikke nå hinanden, men befinder sig 
på forskellige niveauer, med en stærk 
spænding imellem dem.

Spejlbilledet af Kaptajn Brink er tillige 
markeret af fire krydsede sabler, som hæ n
ger over og bag ham, præcis i fokus. Dette 
kan opfattes dels som et billede på hans 
tungsind og militære mistænksomhed, 
men også som en måde at sætte ham op 
imod Dagmar på. Hun er blidere og gla
dere end vi før har set hende, mens han 
står ildevarslende m ørk i baggrunden.

96 I mange scener anvendes dybdefokus.

Eftersom både for- og baggrund er i 
fokus, skaber dybdeskarpheden bl.a. en 
bevidsthed om  den i mange henseender 
realistiske scenografi. F.eks. afspejler ind
retningen - ikke mindst malerier - de per
soner, der bor i lejlighederne. I Dagmars 
lejlighed er der kun malerier af kvinder 
(mest m arkant er et billede af to kvinder, 
hvor den ene hviler sit hoved i den andens 
skød), og indretningen er enkel, i sove
værelset ligefrem streng og kold.

I et enkelt tilfælde kan man se en tyde
lig inspiration fra ekspressionismen, nem 
lig da Dagmar og Elias omfavner hinan
den for første gang i hans atelier. Fra deres 
omfavnelse i brystbillede, hvor det er så 
tydeligt, at de finder sammen på grund af 
en fælles ensom hed og udsathed i verden 
(Dagmar spørger, om Elias var meget 
alene som barn , Elias siger ja, Dagmar 
siger at det var hun også, og de omfavner 
hinanden), klippes der til et totalbillede af 
atelieret, hvor en stor skæv bagvæg og 
ligeledes skævt fortegnede vinduer synes 
at vælte ind over de to, der pludselig vir
ker uendeligt små. Det ser ud som om de 
bliver trykket ind mod hinanden af den 
store skæve dekoration.

Scenografien afspejler altså personernes 
indre. Til eksempel på dét kan også tjene 
den scene, hvor Dagmar går igennem den 
mørke nat i m ørkt tøj, og hvor hun i dele 
af scenen befinder sig i den nedre halvdel 
af billedet, m ens den øvre halvdel dækkes 
af sort nattehim m el og et m ørkt tog, der 
næppe er til at skelne. På denne måde 
nærmest omfavner mørket hende både 
ude- og indefra, samtidig med at hun 
trykkes nedad af den mørke masse, der 
dom inerer billedfeltet over hende.

Lyssætningen er overvejende low-key. I 
mange scener optræder der skygger, som 
er formet af vinduernes udformning, af 
persienner eller gardiner. I kraft af denne
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skyggeindramning synes de personer, som 
står mest i fokus i fortællingen, alle at 
befinde sig mere eller m indre i mørke. Da 
Dagmar går hjem efter festen, etableres 
der en tydelig forbindelse mellem hende 
og det bedemandsfirma hun går forbi (og 
de konnotationer det skaber), da hun kig
ger ind igennem bedem andens udstil
lingsvindue og kaster en skarp skygge hen 
over kisterne, så hun på denne næsten 
fysiske m åde berører døden. Hendes 
mørke jeg giver os en forudanelse om det, 
som skal ske.

Fraværet af lys skaber betydning, og 
mens Dagmar er i live, befinder hun sig 
altid i relativt mørke, hvilket giver hendes 
person et skær af dysterhed og sorg, sam
tidig med at det advarer om hendes kom
mende færd ind i det absolutte mørke. 
Dagmar synes at tilhøre en skyggeverden, 
og hører altså ikke til de almindelige men
nesker, som bare kan tænde en loftslampe 
(hun har ingen loftslampe, hun har en 
krog).

Lyset bruges også til at henlede op
mærksomheden på visse dele af mise en- 
scénen, som da Dagmar kommer hjem til 
lejligheden, og lyset falder skarpt og næ
sten udelukkende på stukken/krogen i lof
tet, den som  kort efter skal blive så vigtig.
I de efterfølgende og flere andre billeder, 
som ved broen og til festen, bruges lyset 
tillige på en anden måde; når Dagmar sid
der, befinder halvdelen af hendes ansigt 
sig i lys, den anden halvdel i mørke: et 
konventionelt greb for at vise en persons 
spaltethed. Dagmar synes at være splittet 
m ed hensyn til, om h u n  skal tage livet af 
sig eller ej, en splittelse som overføres til 
tilskueren, for plottet er tilrettelagt på en 
sådan måde, at der hele tiden består en 
mulighed for, at hun ender med ikke at 
begå selvmord.

Da tilskueren ser D agm ar gå hjem, vir

ker hun for rolig til at kunne gøre noget så 
drastisk, men denne hypotese afkræftes, 
da hun stiller sig op og kigger ned 
fra/læner sig ud over rækværket på en bro.
Men også hypotesen om  at hun vil springe 
afkræftes, da en ukendt mand kommer 
ind i billedet. Da Dagmar så fortsætter 
roligt hen ad gaden, kan man tro, at faren 
er drevet over, men tilskueren tvinges 
påny til at tage selvmordsrisikoen med i 
sin fabulakonstruktion, da Dagmar 
betragter bedemandsfirmaets skilt og vin
due så indgående - som om de mindede 
hende om noget.

Scenariet gentages i lejligheden, hvor 
Dagmar sidder roligt og ryger, da hun - og 
tilskueren! - igen bliver “m indet” om 
døden af krogen i loftet, som om  det var 
hendes forudbestemte skæbne, der gjorde 
krav på hendes (og tilskuerens) opm ærk
somhed.

Den tabte tid. Videre har Flicka och hya
cinter det dobbelte plot, som er så karakte
ristisk for bl.a. film noir, hvor vi følger to 
historier; i film noir som regel et opkla
rende plot, hvor man forsøger at klar
lægge, hvad der skete i det andet plot, dvs. 
forbrydelsens/mysteriets løsnings plot 
(hvad der egentlig skete, hvem der gjorde 
hvad, etc.), i Flicka och hyacinter dels 
historien om hvordan hr. og fru Wikner 
forsøger at finde svaret på, hvorfor 
Dagmar tog livet af sig, dels den om 
Dagmars liv og ulykke.

Filmen serverer til stadighed inform ati
oner for os, men efter et sofistikeret 
system, der gør at vi ofte ikke indser 
betydningen af de enkelte inform ationer 
før senere i filmen. Til det sidste bestræber 
Flicka och hyacinter sig på at holde løsnin
gen på mysteriet skjult ved, at ingen af de 
personer hr. Wikner opsøger, kender 
Dagmar så godt, at de kan give os svaret. 9 7
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Dagmars relationer og forsøg på at opnå lykke: øverst tv. Dagmar og Elias; øverst th. Dagmar og Borge; nederst tv. 
kaptajnen og Dagmar; nederst th. Britt Wikner våger over Dagmar, der taler i søvne om  sin kærlighed til Alex.

98

Vi må selv lægge et puslespil af alle deres 
historier for til sidst at forstå sam m en
hængen gennem fru Wikners telefonsam

tale.
Puslespillet forudsætter en heteronor- 

mativ tankegang (altså en tænkemåde, 
hvor den heteroseksuelle praksis anses for 
en lige så selvfølgelig som uudtalt norm ), 
som f.eks. da Dagmar m øder den ukendte 
m and på vej hjem fra festen, og han for
står, at hun overvejer at tage livet af sig 
ved at springe ud fra broen. Han forsøger 
at standse hende med replikken: “Han er 
det ikke værd”. Dagmar svarer meget 
bestemt: “Der er ikke nogen han”, med 
tryk på “han”, hvilket kunne have antydet,

at der er nogen, bare ikke af hankøn. 
Denne situation får to ligeværdige genta
gelser længere fremme i filmen, først da 
Dagmars m and spørger hende, om  hun 
har elsket andre mænd før ham - og 
Dagmar alvorligt bedyrer, at der ikke har 
været nogen anden m and  før ham. Her 
kan tilskueren danne den  hypotese, at hun 
lyver, på grund  af de andre oplysninger vi 
har fået adgang til (kærlighedsbrevet fra 

Alex etc.).
Den anden gentagelse får vi, da hun 

spiller et lille musikstykke, som slutter 
brat (hun fik aldrig gjort det færdigt, da 
inspirationen forsvandt), og Willy Borge 
spørger: “Hvem  var han?” Dagmar svarer:
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“Du tager helt fejl, der var overhovedet 
ikke nogen han”. Filmen bygger altså på en 
heteronormativ tænkning. For at forhalin
gen skal fungere, er det nødvendigt, at vi 
hver gang vi får en ny ledetråd til svaret på 
filmens mysterium - svaret på hvorfor 
Dagmar tog livet af sig - simpelthen ikke 
kan forestille os, at der skulle have kunnet 
være en hun.

Filmens komplekse kronologiske 
ramme og de mange flashbacks giver en 
følelse af tab t tid, af temps perdu eller af 
en skæbnebestemt determinisme. Som 
helhed er filmen melankolsk, når vi gang 
på gang bevidner Dagmars forsøg på at 
opnå lykke (hendes ægteskab, hvor hun vil 
være den dygtige, kærlighedsfulde, ærlige 
hustru, hendes forhold til Elias, og til og 
m ed hendes antydede lyst til en affære 
m ed Willy Borge), m en hele tiden ved, at 
det er håbløst, og at hun  til sidst ikke vil 
klare kampen mod skæbnen, men lader 
sig opsluge af tiden.

Hun kan ikke være lykkelig, hendes 
fem m e fatale, Alex, slipper aldrig grebet 
om  hende, men holder hende fast i en 
udefineret datid. Dette bliver sagt lige ud, 
da Alex til festen erklærer, at Dagmar ikke 
har forandret sig, hvorpå Dagmar svarer, 
at hun ikke kan sige det samme. Dette er 
en vigtig forskel på de to: Dagmar har ikke 
forandret sig, men befinder sig stadig i 
den datid hun  delte m ed Alex, elsker 
hende fremdeles. Alex, derimod, har for
andret sig og viser dette ekstra tydeligt, da 
hun i Dagmars nærvær flirter åbent med 
Borge og taler om sine eskapader. Dagmar 
gentager sine fejltagelser den ene gang 
efter den anden, eftersom hendes ulykkeli
ge kærlighed og afvigende seksualitet ikke 
tillader hende nærhed. Hun kan hverken 
risikere at fortælle om  det og lade nogen 
komme tæ t på eller slippe sin eneste 
berøring m ed den ægte kærlighed og

lykke, hvilket blot gør hende endnu mere 
ensom.

I film noir kan brugen af flashbacks 
medføre et stærkt fokus på en person, 
eftersom de konstruerer denne persons liv 
og omgivelser og derved skaber en inten
siv bevidsthed/nysgerrighed om personens 
følelsesmæssige tilstand (Neale 2000: 166).
Neale har undersøgt, hvordan der fokuse
res på disse personer som emotionelt og 
som regel tillige fysisk sårbare mennesker
- det han kalder “vulnerable interiority”, 
og som han relaterer til den voksende 
popularitet af psykologi og psykoanalyse 
som forklaringsredskaber for særlige psy
kologiske tilstande. I Flicka och hyacinter 
oplever vi Dagmar som sårbar, fordi vi i 
de forskellige flashback-sekvenser ser 
hende sat op imod “hårdere”, lykkeligere 
mennesker, samtidig med at vi ved, at der 
gemmer sig et eller andet i disse sekvenser, 
som kan være årsagen til hendes selv
mord. Vi er hele tiden bevidste om, at der 
er overhængende fare for, at hun vil tage 
livet af sig, og på grund af den komplice
rede kronologiske struktur ved vi ikke, 
hvornår det sker i forhold til de scener vi 
bevidner. I kraft af Dagmars udsathed og 
fremmedgørelse, samt den stadige trussel 
om selvmord, oplever vi andre mennesker 
som en trussel m od hende.

De film, som vi rubricerer under beteg
nelsen film noir bærer - ligesom den 
hårdkogte kriminallitteratur, som noirfil- 
mene er tydeligt inspireret af, eller lige
frem filmatiseringer af - præg af, at de er 
moderne; henlagt til storbyer og tydeligt 
centreret om m oderne mennesker. Også 
Flicka och hyacinter er en m oderne film, 
som udspiller sig i et bymiljø, Stockholm, 
der udgør en del af narrationen.

Ifølge Neale er noirfilmene en del af 
den kontekst, han kalder “culture of 
distrust”. Denne “culture of distrust” der 9 9
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er opstået af begivenhederne og atmosfæ
ren under og efter Anden Verdenskrig, 
kommer til udtryk i film, der sætter fokus 
på paranoia, skræk og mistænksomhed 
(Neale 2000: 164). I Flicka och hyacinter 
optræder denne ’’culture of distrust” ikke i 
form af paranoia og skræk, men som en 
grundlæggende mistænksomhed m enne
sker imellem, hvilket ytrer sig ved, at de 
anvender seksualitet, penge og materielle 
ting til at styre hinanden.

Et eksempel på, hvordan m oderniteten 
skildres i filmen, er en flashbackscene, 
hvor fru Wikner får øje på Dagmar gen
nem sit køkkenvindue og hindrer hende i 
at begå selvmord. Scenen viser m odernite
tens og urbanitetens transparens; hvordan 
vi alle lever i beboelseskomplekser, fuldt 
synlige for mennesker, vi i øvrigt er 
afskærmede fra. Ved dette selvmordsfor
søg siger Dagmar, at hun ikke kan overle
ve, fordi hun er naiv, hun har endnu ikke 
lært ikke at stole på mennesker. Årsagen 
til at Dagmar dør er, at hun ikke er 
moderne, ikke “distrusting”. Dagmar er 
ikke af denne verden.

Den fatale seksualitet. I kraft af sit usæd
vanlige emnevalg sætter Flicka och hyacin
ter stærkt fokus på seksualitet. Dette kan 
også relateres til film noir, der ofte iscene- 
satte en seksualitet, som af mange i dati
den ansås for dekadent. I Flicka och hya
cinter er der blot tale om en slags drejning 
af de prototypiske noirfilms dekadente 
seksualitet.

Man har brugt meget energi på at defi
nere film noir på grundlag af dens speciel
le behandling af seksualitet og begær, 
kvinde- og manderoller. Neale fremhæver, 
at den måde, hvorpå kønnene fremstår i 
film noir, er blevet opfattet både som 
“progressiv” - stærke kvinderoller med en 

100 egen, veldefineret seksualitet og evne til at

styre mænd, og misogyn - netop omtalte 
kvinde knuses, inden filmen er slut, så 
verden kan vende tilbage til det normale. 
Både den “onde” og den “gode” kvinde er 
ifølge Thomas (som beskrevet i artiklen 
“How Hollywood Deals With the Deviant 
Male”, citeret i Neale 2000: 161) en trussel 
m od den såkaldte mandlighed, den første 
ved at hun demonstrerer faren ved at 
lægge afstand til normaliteten, mens den 
anden om vendt viser, hvor farligt det kan 
være at omfavne og lade sig undertrykke 

af den.
Forskellige forskere angiver m odstri

dende årsager til disse antagelser, og de 
rim er dårligt med den fulde noir-kanon. 
Familie og ægteskab står centralt i f.eks. 
Kiss o f Death (Henry Hathaway, 1947), en 
lykkelig udgang på romancerne findes 
f.eks. i The Big Sleep (Howard Hawks,
1946) og et to talt fravær af femmes fatales 
råder i f.eks. The Lost Weekend (Billy 
Wilder, 1945) og Touch ofEvil (Orson 
Welles, 1958). De kønsfokuserede elemen
ter er blevet belyst af Cowie, og et af hen
des centrale argumenter er, at selv om  sek
suel og kønslig “forskel” altid er af betyd
ning i noirfilm , så kan protagonisternes og 
skabernes køn, samt det køn filmen hen
vender sig til, variere (Cowie 1993a: 156, 
Cowie 1993b: 135-6) (1). Begær er ifølge 
Cowie et fast element i film noir, forbun
det med destruktivitet og død, men der 
behøver ikke være tale om  heteroseksuelt 
begær. Begæret skal snarere betragtes som 
situationsbestem t (possessivt begær, per
verst begær, besættelse etc.). Seksuel for
skel er nødvendig, men der er mulighed 
for at variere personernes placering og 
køn i forhold til denne forskel.

De ovenstående, modstridende grunde 
til, at køn og seksualitet i noirfilm snart 
behandles på den ene, den anden eller den 
tredje måde, genfindes i den sociohistori-
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ske sfære. Anden Verdenskrigs mobilise
ring af m ænd og kvinder skabte opbrud i 
familieliv, ægteskab og de roller, kvinderne 
forventedes at indtage. Dette bliver i flere 
tekster anført som årsag til det påstået 
progressive i noirfilm. På grund af be
stræbelserne på at integrere de hjemven
dende krigsveteraner medførte efterkrigs
tiden en åndelig mobilisering af konventi
onelle kønspositioner, hvor kvinden skulle 
vende tilbage til hjem m et for altid og give 
arbejdspladserne og den symbolske aktivi
tet tilbage til mændene - hvilket ikke for
løb helt gnidningsfrit. Disse forhold gen
findes i argum enterne for, at noirfilmen 
skulle være præget af misogyni. 
Definitionen og eksistensen af maskulini
tet og normalitet i noirfilm  skulle, ifølge 
Dyer, være præget af en vis usikkerhed 
(Neale 2000: 161). Dette samt en mandlig 
passivitet finder Silverman dog også i

andre film fra 1940’erne (Silverman 1992: 
52-3), ligesom andre forskere har gjort 
opm ærksom på, at fem m e fatale n, der 
især knyttes sammen med film noir, også 
fandtes i andre film i den klassiske noirpe- 
riode (1941-1958).

Det kan tilføjes, at Neale (Neale 2000: 
164) ser en forbindelse mellem køn og 
seksualitet i film noir på den ene side og 
køn og seksualitet i gotiske film på den 
anden; de fokuserer ofte på potentielt fatal 
seksuel tiltrækning, og de lægger vægt på 
de fysiske og emotionelle risici, som 
denne tiltrækning indebærer for protago- 
nistens vedkommende. Protagonistens 
opfattelse af ting, hans/hendes følelser og 
subjektivitet står i centrum , og filmene er 
en del af den kontekst, Neale som nævnt 
omtaler som “a culture of distrust”.

Blandt alle de mange konstellationer af 
mennesker i Flicka och hyacinter ser vi for-

Willy Borge som seksuelt rovdyr
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skelle i den måde, hvorpå seksualiteten 
bruges og forstås. At der ikke er tale om  
en reproduktiv seksualitet ses bl.a. (bortset 
fra i den opmærksomhed, der vies de sek
suelle/relationelle aspekter) af det forhold, 
at der ikke optræder nogen børn i filmen. 
Seksualiteten tjener ikke prim ært et repro
duktionsformål, men kan have forskellige 
betydninger i forskellige situationer. Det 
par, som i filmen får den mest frem træ
dende plads, er Dagmar og Alex, der begge 
har en seksualitet der afviger fra norm en. 
Derfor aner vi, at i alt fald en af dem må 
uskadeliggøres inden filmen er slut, da 
normaliteten ellers vil være blevet udfor- 
dret på en for uacceptabel måde). Dagmar 
går til grunde, men Alex klarar frisag ved 
at svigte den kvinde hun har elsket og alli
ere sig med et menneske der er lige så sek
suelt bevidst som hun selv, en m and der 
kan konstituere hende som kvinde: Borge. 
Alex må spille rollen som fem m e fatale, og 
ligesom sit mandlige modstykke tillige 
rollen som seksuelt rovdyr.

Allerede i det første billede af Alex ople
ves hun som fem m e fatale; ud over hendes 
mere end antydede promiskuitet og fuld
skab får vi en visuel kobling til den p ro to
typiske noir-femme fatale. Da Alex præs
enteres i filmens første scene, centrerer og 
hviler kameraet på hendes fod, i højhælet 
sko og med, i absolut centrum , en ankel
lænke. Dette opfatter jeg som en intertek- 
stuel reference til den prototypiske film 
noir, Double Indemnity (Billy Wilder, 
1944), hvor den forføreriske Phyllis 
Dietrichson præsenteres med sin ankel
lænke i scenens m idtpunkt. Alex driver 
(med sin stærke, forræderiske seksualitet) 
Dagmar til selvmord. Og hun gør det 
bevidst, for hun ved, at hun svigter 
Dagmar. I festscenen, hvor vi ser Alex 
danse med Borge, siger hun (som svar på 

1 0 2  hans kom m entar om, at det ikke ville gøre

noget godt indtryk, hvis de forsvandt ind i 
soveværelset, mens gæsterne stadig var 
der): “Lige nu har jeg lyst til at gøre et 
dårligt indtryk”, mens hu n  tydeligt kigger i 
den retning, hvor vi i kraft af scenens 
opbygning ved, at Dagmar sidder.

Gennem sin alliance m ed Borge udøver 
Alex en slags magt, hvor hun afstår fra 
Dagmar og det uudtalelige alternativ, som 
lesbisk kærlighed repræsenterer i forhold 
til (den mulige) tilfredsstillelse i normativ 
kønslig praksis. Hun er bevidst om  sit sek
suelle magtpotentiale og bevidst om  sit 
bedrag. Dét kan relateres til Neales beskri
velse af seksualitet og køn såvel i film noir 
som i gotisk film: fokus på en muligvis 
fatal seksuel attraktion, hvilket vi tydeligt 
ser i den måde, hvorpå Dagmar er tiltruk
ket af Alex, en i begge betydninger døds
døm t attraktion. Der sættes tillige fokus 
på de fysiske og emotionelle risici, som 
denne attraktion indebærer for hovedper
sonen, men måske mest i “bakspejlet”, da 
vi erfarer, hvem Alex er.

leg vil im idlertid hævde, at Flicka och 
hyacinter også indeholder et progressivt 
aspekt i den måde, hvorpå den anviser en 
mulig udbyttelighed af kønspositionerne. 
Dagmar elskede først og fremmest Alex, 
men også Kaptajn Brink og Elias. I for
hold til den “prototypiske” noirhistorie 
om en mand, der sidder fast i sin fortid og 
forledes af en dominerende, seksuelt 
bevidst kvinde, så er Dagmar en kvinde, 
der sidder fast i sin fortid, men hun kan 
alligevel spille hovedrollen mere eller min
dre efter sam m e mønster som en mand. 
Og hvis det ikke ændrer noget, at en kvin
de spiller en mands rolle, antager kønnet 
karakter af en udbyttelig position. At 
Dagmar her spiller rollen som den svigte
de mand, giver spørgsmålet om 
seksuel/kønslig forskel en anden dimensi
on.
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Cowies argument om  betydningen af 
seksuel/kønslig “forskel” i film noir - også 
selv om protagonisternes køn kan variere
- parres m ed idéen om  mandligheden 
som truet såvel af faren ved at lægge 
afstand til normaliteten som af faren ved 
at blive undertrykt af den. Den seksuelle 
forskel handler i Flicka och hyacinter mere 
om  forskel i seksualitet og seksuel bevidst
hed og magtudøvelse (f.eks. de seksuelt 
bevidste Borge, Alex og von Lieven, over 
for mere “ubevidste” personer som 
Dagmar og Kaptajn Brink). Der opstår 
spænding mellem den, som anvender sin 
seksualitet, og den, som  hæmmes af den.

Filmen bygger også på det forhold, at vi 
ikke forventer, at Dagmar er biseksuel. Og

det gør vi antageligt ikke af to grunde: 
dels fordi det var ualmindeligt usædvan
ligt at tage biseksuel/lesbisk kærlighed op 
på film (ja, i det hele taget) anno 1950 (2), 
og dels fordi Dagmar ikke harmonerer 
med den dekadente stereotyp, som bisek
suelle/lesbiske måtte trækkes med (prom i
skuøs, amoralsk - prædikater, der dog pas
ser på Alex). Her er det ikke usikkerheden 
vedrørende mandlighedens definition og 
eksistens, der sættes i fokus, men Dagmars 
seksualitet.

Den fare, der er forbundet med at lægge 
normaliteten bag sig, er overhængende for 
Dagmar. I lun ved, hvad det ville få af 
konsekvenser, hvis hun helt og fuldt antog 
en alternativ livsholdning: hun ville blive

"Jåvligt God jul": Dagmars forsøg på at nærme sig normaliteten.
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fordømt af og udgrænset af samfundet, 
forpasset til en uudtalelig position i en 
slags underverden.

Men også faren ved at omfavne og der
med lade sig undertrykke af normaliteten 
hænger over Dagmar; at opgive sin eneste 
chance for lykke, sin kærlighed til Alex, 
ville for hende være ensbetydende med en 
fornægtelse og undertrykkelse af helt cen
trale sider af hendes person. Hun forsøger 
gang på gang at nærme sig normaliteten i 
forskellige afskygninger, med forskellige 
mænd, men vi ved jo, at det er døm t til at 
mislykkes. Vi har set, hvordan det ender.

Forbrydelsens element. Kriminalitet er 
vanligvis et sine qua non i film noir, og

det optræder da også i Flicka och 
hyacinter, om end det er uklart om  det 
egentligt kriminelle er Dagmars selvmord, 
hendes ulovlige udpresning af bankier von 
Lieven, eller måske alle de “lovlige” for
brydelser, forskellige personer har begået - 
faderen der forlod moderen, og hans øko
nomiske støtte til sine købte elskerinder, 
Elias’ prioritering af kunsten og alkoholen 
frem for Dagmar, Alex’ samarbejde med 
tyskerne og den måde, hvorpå hun klart 
svigter Dagmar... Eller består filmens for
brydelseselement snarere i Dagmars sek
sualitet, der udfordrer efterkrigstidens 
moderne konformitet?

På et umiddelbart iøjnefaldende niveau 
byder Flicka och hyacinter på en slags kul-

Dagmar, afskåret fra festen.
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turel parallel til noirfilmen skumle under
verdensfigurer. Ved deres marginaliserede 
og ikke helt accepterede erhverv og livs- 
førsel står flere af filmens personer i et 
specielt forhold til den dom inerende ideo
logi. Jeg tænker her først og fremmest på 
den alkoholiserede m oderne kunstner, 
Elias Korner, den let dekadente revyskue
spillerinde Gullan W iklund og naturligvis 
barpianisten Dagmar Brink.

Fra første færd opleves Dagmar som 
fremmedgjort, afskåret fra festen, dels i 
kraft af sin fysiske placering bag det store 
flygel, dels mentalt ved at hun ikke delta
ger i de samtaler med seksuelle underto
ner, som florerer. Ikke blot kan vi i denne 
første scene ikke fokusere på andre end 
Dagmar - m ens de øvrige blot ses som 
fragmenter, optræder Dagmar i totalbille
de - hun er også den eneste, det virker 
muligt at dele standpunkt med, eftersom 
de andre figurer fremstår mere skitse
prægede, seksuelt dekadente, visse oveni- 
købet med implicitte nazisympatier. Da 
Dagmar går derfra, opleves hun som fan
get af det rækværk hun  går bag, samtidig 
m ed at rækværket hjælper til at forstærke 
billedet af hende som fremmedgjort, hvil
ket går igen i den ikke-diegetiske musik. 
Fra Dagmars spadseretur hjem gennem 
natten til h u n  hænger sig, er hun vores 
eneste identifikationsmulighed. Og da hun 
kun  taler en enkelt gang, bliver tilskueren 
nysgerrig m ht. hendes tanker, hvad hun 
vil gøre, og hvorfor der er så stærkt fokus 
på hende. Vi får en visuel identifikation, 
da et par p o in t of-view billeder (af bede
mandens skilt og loftskrogen) sætter os i 
hendes sted og lader os se gennem og med 
hendes øjne. Og filmen igennem er der 
fokus på Dagmars følelser og subjektivitet, 
da det er dem , der kan give os mysteriets 
løsning.

Paradoksalt nok er Dagm ar naiv, samti

dig med at hun har et illusionsløst og pes
simistisk syn på virkeligheden. Hun ved, 
at hun aldrig vil kunne blive lykkelig, men 
alligevel tror hun stadig kun godt om 
menneskene. Det liv hun vil have kan ikke 
realiseres - pga. det fordømmende sam 
fund. Eftersom filmens foretrukne positi
on er at lade os identificere os med og 
sympatisere med Dagmar, bærer Flicka 
och hyacinter på et progressivt frø; vi 
ønsker at Dagmar skal finde lykken. Til 
sidst får vi at vide, at den eneste måde, 
hvorpå Dagmar ville have kunnet opleve 
lykke, ville have været at leve sammen 
med hendes elskede Alex i en verden, som 
ikke fordømte og undertrykte homoseksu
elle. Vi får ovenikøbet ansvaret for denne 
viden og inddrages personligt, eftersom 
det, ud over Britt Wikner, kun er os som 
sidder inde med den. I kraft af at filmen 
på denne måde begrænser udbredelsen af 
kendskabet til, hvorfor Dagmar tog livet af 
sig, får vores viden om hendes hom o- 
/biseksualitet så meget desto større impli
kationer.

Som beskrevet var der flere af de mere 
seriøse svenske efterkrigsfilm, der behand
lede temaet om individet i konflikt med 
kollektivet: familie, klasse eller samfund. 
Socioideologisk set går denne film til 
temaet fra et let venstredrejet synspunkt.
Dagmar er en afviger. Hendes ønsker går 
imod samfundets konventioner. Hun er 
udsat, da hun bærer på en stærk kærlig
hed, som under ingen omstændigheder 
kan accepteres af hendes omgivelser, men 
ikke kun derfor. Hun er, som nævnt, også 
naiv. Den moderne verden hun befinder 
sig i er hård, og hun er godtroende. Hun 
siger til Britt Wikner, at hun stiller for 
store krav til menneskene, at hun kun vil 
tro godt om dem. Dette kan ses som et 
konventionelt aspekt af Dagmar, en læng
sel efter en ældre, mere naiv verden, hvor 105
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man ikke har stiftet bekendtskab med 
Anden Verdenskrigs farer og ikke er blevet 
konfronteret med menneskets ondskab, 
først og fremmest i form af nazismen. I 
filmen understreges Dagmars afstandta
gen fra nazismen, hun kalder den nazisti
ske hær afskyelig og virker (på sin egen, 
introverte måde) bestyrtet, da hun erfarer, 
at Alex har samarbejdet med tyskerne.

Filmen viser de skræmmende konse
kvenser af ikke at kunne opfylde efter
krigstidens ideal om familiesammenhold 
og konformitet (jf. Nachbar 1998: 73). De 
to personer, som gives mest dybde, er 
kunstneren der drikker for meget og lever 
et miserabelt liv, og den lesbiske/biseksu
elle barpianist Dagmar der tager livet af 
sig, ulykkelig og ensom. Dét peger på en 
illusionsløshed, når det gælder de dom i
nerende ideologiers evne til at omfatte og 
definere menneskers liv til deres fordel. 
Men det giver også Flicka och hyacinter et 
subversivt aspekt, den viser konfrontatio
nen mellem individet og dets ønsker på 
den ene side og kollektivet, det politisere
de, konforme samfund på den anden.

Historien med individet m od kollekti
vet, det kollektiviserede, gik igen i flere 
lande i denne periode, og illusionsløshe
den lå som en dis over mange film. Det, 
der placerer Flicka och hyacinter i en mere 
svensk end f.eks. amerikansk film traditi
on, er at biseksualiteten/homoseksualite
ten erkendes, uden at der moraliseres 
noget videre over det.

Flicka och hyacinter er en m oderne film. 
Ligesom den oplevedes som moderne, da 
den havde premiere, oplever jeg den som 
moderne i dag, både i kraft af dens em ne
valg og i kraft af dens fokus på aspekter af 
den m oderne tilværelse: fremmedgørelse, 
urbanitet og illusionsløshed. Det kan 
synes politisk ukorrekt at hævde, at filmen 

1 0 6  stadig er m oderne i dag, når den viser, at

biseksuel/homoseksuel kærlighed må ende 
i død efter i årevis at have hensat hoved
personen i en fremmedgjort ensomhed. 
Men Flicka och hyacinter tematiserer også 
individet over for kollektivet, og hvis man 
tror, at en seksualitet, som  også i dag 
opfattes som afvigende, ikke kan få 
destruktive konsekvenser, er man offer for 
en misforstået optimisme. For nylig disku
terede m an på Sveriges Radio P3 i pro
grammet “Folkradion” en ny undersøgelse 
blandt homoseksuelle, som viste, at 
hovedparten af de adspurgte havde over
vejet selvmord da de var teenagers. At se 
døden som en udvej, n år den kærlighed 
man føler i sit indre ikke stemmer overens 
med sam fundets foretrukne normer, er 
desværre aktuelt også i dag. Lille frøken 
Ensom er stadig ensom.

jeg finder filmen fascinerende, fordi den 
fokuserer på et menneske, et ensomt, kom
plekst og medfølende menneske - ikke en 
stereotyp eller en figur som filmen igen
nem defineres i overensstemmelse med 
forestillinger om  hendes seksualitet. Selv 
om slutningen afslører Dagmars seksuali
tet som et eksistentielt problem, så har vi 
filmen igennem været ved og på hendes 
side, og det forhold ændres ikke a f  slut
ningens deterministiske sammenbinding.

Oversat fra svensk af Eva Jørholt 

Noter
1. Skønt film noir af flere filmforskere er ble

vet behandlet som en specielt mandlig 
genre, rum m er noirfilmene også veritable 
“kvindehistorier” og melodramaer, f.eks. 
Mildred Pierce (Michael Curtiz, 1946), Raw 
Deal (Anthony Mann, 1948) og 
Undercurrent (Vincente Minnelli, 1946), 
samt film, der bygger på bøger skrevet af 
kvinder, og film med kvindelige m anu
skriptforfattere, f.eks. A Double Life (George 
Cukor, 1948), Gilda (Charles Vidor, 1946), 
Laura (O tto Preminger, 1944) og The Man I



a f Maria Krokstäde

Love (Raoul Walsh, 1944) (med den talande 
“tagline”: “There should be a law against 
knowing the things I found out about 
men!”).

2. Ifølge en samtidig undersøgelse i Afton- 
bladet var der faktisk 40% af filmens publi
kum, der forlod biografen uden at have for
stået den egentlige løsning på dramaet 
(Furhammar & Åhlund 1993: 125).
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Al Pacino som betjenten Steve Burns under cover i New Yorks homoseksuelle s/m-miljø.

Gensyn med Cruising
William Friedkins seriemorderthriller Cruising er en af de mest berygtede 
homofilm i filmhistorien, hadet af homoseksuelle for at være homofjendsk. 
Men på en afstand af godt tyve år viser sig en ganske anden og noget mere 
kompleks sandhed

a f Niels Bjørn

Det forekommer måske at være en pudsig set, og heller ikke for alvor er en god film.
idé at bygge en artikel op omkring en William Friedkins seriemorderthriller

108 film, der trods et vist rygte ikke er meget Cruising fra 1980 er ikke desto m indre
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interessant, og det især fordi den blev 
udsat for hvad der i dag ligner et justits
m ord, på grund af en række historiske og 
samfundsmæssige sammenfald, og en 
række tilfældigheder og misforståelser.

Cruising blev et af de første ofre for en 
slagfærdig politisk korrekthed. På foran
ledning af homopolitiske bevægelser fæl
dede den amerikanske offentlighed kollek
tivt en moralsk dom over filmen, som blev 
afgørende for dens skæbne. Siden har fil
m en kastet en kulsort skygge, og indtager i 
homofilmhistorien en plads som kongs- 
skræmmeeksempel på, hvordan under
holdningsindustrien skaber og vedligehol
der stereotype og negative opfattelser af 
homoseksuelle.

Når man ser Cruising i dag kan det være 
svært at forstå al balladen. Faktisk virker 
Cruising på mange m åder som en progres
siv homofilm for sin tid. Det er derfor nok 
værd at undersøge, hvad der egentlig 
skete, og se hvad der kom m er frem, hvis 
m an kaster et nyt analytisk blik på filmen. 
D en manøvre indebærer et opgør med de 
psyko-sociologiske læsninger af Cruising, 
som  har domineret holdningerne til fil
m en gennem tyve år. I stedet vil jeg skitse
re, hvordan man kan få et ganske andet, 
positivt syn på filmens temaer og værdier, 
og endelig vil jeg afslutningsvist helt befri 
filmen fra seksualpolitiske diskussioner og 
i stedet skitsere det oversete potentiale, 
som  ligger i at indplacere filmen i et 
filmhistorisk perspektiv som genrefilm, 
udspændt mellem det m oderne og det 
postm oderne. Cruising har ikke så lidt til 
fælles med tidligere, modernistiske eller 
sjælsøgende thrillere som  John Boormans 
Point Blank (1967) og Francis Ford 
Coppolas The Conversation (1974, 
Aflytningen), der var beskæftiget med eksi
stentielle spørgsmål om  identitet og van
vid, men samtidig foregriber Cruising også

en senere, postm oderne seriemorderfilm 
som Forbrydelsens Element (1984). 
Cruisings værdier som genrefilm er aldrig 
blevet taget op, for dens homoseksuelle 
tematik og den kontrovers som fulgte, 
låste fra starten filmen fast i kategorien 
’’homofilm”, mens dens kvaliteter som 
detektivfilm og seriemorderfilm er forble
vet ubeskrevne.

Projektet her skal derfor være både at 
undersøge, hvad der dengang skete og 
hvorfor, for derefter at befri Cruising fra 
sit rygte og genindplacere den filmhisto
risk som både homofilm og genrefilm. Det 
er her - spændt ud mellem modernisme 
og postmodernisme - at Cruising i virke
ligheden hører til, som en interessant - 
omend ikke ubetinget vellykket - film fra 
en overgangsperiode, som især i USA var 
præget af national rådvildhed og uskylds
tab.

D øm t på forhånd. Der var lagt op til en 
succes, da holdet bag Cruising gik i gang. 
Instruktøren William Friedkin havde stået 
bag to af de største succeser i amerikansk 
film få år forinden, nemlig Exorcisten 
(1973) og The French Connection (1971), 
og Al Pacino var et af lidens varmeste 
navne, efter hans gennembrud i de to 
første Godfather-film (1972 og 1974), og 
han efterfølgende havde slået sit navn fast 
med Dog Day Afternoon (1975). Det skulle 
dog vise sig, at succesen langt fra var sik
ker.

Projektet kom i strid modvind allerede 
under optagelserne, og det hele skyldtes 
den homoseksuelle klummeskribent på 
New York-ugeavisen The Village Voice, 
A rthur Bell. Bell havde et horn i siden på 
Friedkin, som ti år tidligere havde lavet 
den berygtede homofilm The Boys in the 
Band (1970), der hørte til Belis absolutte 
hadeobjekter. Bell betragtede Friedkin 109
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The Boys in the Band (William Friedkin, 1970)

som en instruktør, der ondskabsfuldt 
reproducerede fordomme om homoseksu
elle og forstærkede stereotype forestillin
ger om, at bøsser var feminine mænd med 
store psykiske og emotionelle problemer 
og stort selvhad. Da han hørte, at Friedkin 
skulle i gang med en ny film om hom o
seksuelle, skrev Bell derfor i sin ugentlige 
klumme i The Village Voice en fortørnet 
og vred opfordring til alle homoseksuelle 
om at sabotere projektet. Filmen skulle 
optages on location i New Yorks Green- 
wich Village, altså på Bells hjemmebane, 
og for Bell blev det et spørgsmål om at 
han derfor havde mulighed for at skabe så 
mange problemer som muligt for et film
projekt, han var overbevist om ville gøre 
skade for homoseksuelle. Bell havde godt 
nok ikke set hverken m anuskript eller 
besad konkret viden om filmens indhold. 
Kun en enkelt specifik inform ation om 
Cruising havde Bell at bygge sin vrede på: 
Han vidste, at filmen delvist byggede på 

1 1 0  knaldromanen Cruising af Gerald Walker,

en bog der blev betragtet som småidiotisk 
og homofobisk. Og på denne baggrund, 
sam m enholdt med hadet til Friedkin på 
baggrund af The Boys in the Band frygtede 
Bell det værste og følte sig helt tryg ved at 
skrive i avisen, at Friedkin med Cruising 
ville skabe “det mest undertrykkende, 
ækle, snævertsynede portræ t af hom osek
suelle, der nogensinde er set på det store 
lærred” (1).

Det ironiske ved historien er dog, at en 
enkelt information, som Arthur Bell aldrig 
fik, givetvis kunne have ændret hans hold
ning til Cruising og filmens potentielle 
homofjendske indhold. For sagen var, at 
Friedkins manuskript ku n  havde snuppet 
et enkelt plotelement fra Gerald Walkers 
roman, nemlig idéen om  en seriemorder, 
som slog homoseksuelle mænd ihjel. 
Resten af rom anen havde Friedkin forka
stet, og i stedet byggede han overvejende 
sit m anuskript på en stor artikelserie om 
kulturen og livsstilen i New Yorks hom o
seksuelle s/m-miljø, en artikelserie skrevet 
af... A rthur Bell. Det m å siges at være top
målet af ironi, at den film, som Bell håner 
for at fremstille negative billeder af homo
seksuelle, faktisk har hentet det meste af 
sit stof i Bells egne artikler (2).

To uger efter at Bell h ar råbt vagt i 
gevær i The Village Voice, er ikke færre 
end seks homoseksuelle aktivistgrupper i 
fuld gang m ed at sabotere optagelserne til 
Cruising, der foregår på og omkring de 
rigtige hom o-s/m  klubber. Aktivisterne 
pifter i fløjter for at spolere lydoptagelser, 
og de chikanerer de mange læderbøsser, 
der medvirker som statister i filmen.

Da filmen har premiere den 15. februar 
1980 er m odstanden vokset til en lands
dækkende kampagne. I mange byer 
dem onstrerer homoaktivister foran bio
grafer, og der uddeles blandt andet flyve
blade med teksten: “Homoseksuelle vil dø



på grund af denne film”. Ingen af aktivi
sterne havde på dette tidspunkt set filmen.

Denne forhistorie skal ikke genfortælles 
for at skyde de homoseksuelle aktivister i 
skoene, at de var useriøse. Deres harme 
var givetvis oprigtigt følt og ment, selv om 
den byggede på et fejlagtigt grundlag. Men 
man skal ikke være blind for, at Cruising 
også havde vist sig at være et slagkraftigt 
våben for aktivisterne i deres homopoliti- 
ske kamp. Balladen gav dem opm ærksom 
hed omkring deres budskaber, og flere 
medier skrev på den baggrund historier 
om undertrykkelse af homoseksuelle. 
Aktivisterne var derfor paradoksalt nok 
ikke interesserede i, at Cruising skulle være 
noget som helst andet end en fordomsfuld 
og hadsk film.

I sin artikel ‘Responsibilities of a Gay 
Film Critic’ beskriver Robin Wood to for
skellige måder, man som  homoseksuel 
bevidst kan bruge sin seksualitet på, når 
man vurderer æstetiske værker. Den ene, 
som er relevant her, beskriver han sådan, 
at man som homoseksuel kritiker "ude
lukkende arbejder m ed værker, som har 
en direkte forbindelse med homoseksuali
tet, og går til dem fra en politisk-propa- 
gandistisk vinkel: Gavner de eller gavner 
de ikke den homoseksuelle sag?” (3).

Det var præcis sådan et politisk-propa- 
gandistisk spil, Cruising allerede under 
optagelserne blev viklet ind i.

Fascineret men bortcensureret. Historien 
i Cruising fortæller om  den unge politi
m and Steve Burns (Al Pacino), der udvæl
ges til jobbet som under cover detektiv i 
s/m-homomiljøet i New York. I miljøet 
færdes en seriemorder, og Steve Burns 
vælges som lokkedue, fordi han besidder 
en fysisk lighed med m orderens ofre. 
lobbet for Burns er derfor at leve sig ind i 
submiljøet og agere lokkedue i håb om, at

seriemorderen bider på. Filmens set-up er 
derfor ikke tynget af plot men er en sim
pel historie, der giver masser af rum  til 
miljøskildring.

Undervejs på sin færd bliver Burns 
fascineret af miljøet. Han begynder at 
overskride sine egne grænser, og mister 
gradvist kontrollen med hvad der sker. 
Han finder endelig seriemorderen, som 
han en stund leger kispus med og ikke 
kan modstå at lægge an på, før han af
slører sin status som politimand. Alt bu r
de herefter være afklaret, og Burns burde 
med opklaret og afklaret sag kunne vende 
tilbage til sit liv med kæresten Karen. 
Filmens slutning tyder dog på, at det ikke 
så nem t lader sig gøre. Endnu et mord 
begås, og spørgsmålet forbliver åbent, om 
det var den forkerte seriemorder, Burns 
fangede, om der måske er flere mordere 
på færde, eller om han eventuelt selv er 
blevet copycat og er begyndt at dræbe.

Filmen er ikke entydig omkring Burns’ 
seksuelle udskejelser i homomiljøet, lige
som den ikke er entydig i sin afsløring af 
krimiplottet. Burns turnerer barerne, snif
fer masser af poppers, kaster sig ud i dans 
og druk og cruiser parkerne. Han flirter 
og nærm er sig hele tiden andre mænd -  
det er jo en del af jobbet -  men han ses 
ikke i konkret, seksuel nærkontakt med 
andre end Karen. Filmen viser Burns’ 
fascination af faremomentet, som både 
skyldes, at han er lokkedue for en serie
morder, og at han færdes i et miljø, hvor 
om drejningspunkterne er magt og begær.

Det kan sagtens have en afgørende 
betydning for filmens indhold, som det er 
nu, at Cruising blev klippet om efter cen
surens ønsker pga. en række eksplicitte, 
seksuelle scener. William Friedkin har selv 
med begejstring talt om, hvordan han i 
researchfasen til filmen færdedes i New 
Yorks s/m homomiljø og med egne -



Gensyn med Cruising

Undervejs bliver Burns fascineret af miljøet og mister gradvist kontrollen med hvad der sker.

112

måbende men fascinerede - øjne så, hvad 
der foregik. Han har talt om subkulturen 
ikke med afsky men med fascination, og 
for eksempel har han med stolthed beret
tet, hvordan det lykkedes ham  at indspille 
filmen på submiljøets rigtige klubber og 
barer, og med stam publikum m erne som 
både aktører og statister, der i et vist 
omfang rent faktisk havde sex under opta
gelserne. I en enkelt fistfucking-scene var 
Friedkin særlig begejstret for, hvordan 
man på filmen kunne se håndens og fing
renes bevægelser gennem maveskindet på 
manden. Den scene blev dog som mange 
andre klippet ud før premieren.

Homoseksuel horror? Det meget fraklip

pede materiale kan være en del af årsagen 
til, at filmen endte med at blive så åben og 
tvetydig i sin struktur. Derfor kan man 
spekulere over, om anmelderne mon 
havde været lige så hurtige til at give akti
visterne ret, hvis Cruising havde været 
stram, logisk og entydig. Det er ikke til at 
vide, men som filmen blev, fandt anmel
derne ingen grund til at tøve og reflektere 
over den dom , som allerede var fældet af 
aktivisterne.

Et overvældende antal af filmanmelder
ne så kun det, de efter al balladen forven
tede at se, nemlig at de homoseksuelle i 
filmen blev skildret som usympatiske, 
sexhungrende dyr; og at filmen satte lig
hedstegn mellem homoseksualitet og vol-
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delig, sygelig adfærd.
Vincent Canby i den toneangivende avis 

The New York Times henviser direkte til 
protesterne i sin anmeldelse og skriver: 
”De homoseksuelle aktivistgrupper havde 
ret. Cruising er en homoseksuel horror- 
film” (4). Og i de forenede staters berøm 
teste homoseksuelle by skriver Judy Stone 
i San Francisco Chronicle: “S/M barscener
ne er ekstremt overdrevne” (5). I filmtids
skriftet Films in Review lyder dommen:
“Cruising er vulgær sensationalisme, for
klædt som sociologisk bekymring. Selv 
om  der muligvis er en selvdestruktiv psy
kologi forbundet med hom o S/M, er det 
m ildt sagt uansvarligt at hævde, at man 
risikerer at blive dræbt, hvis man tager på 
sådan en b a r” (6).

I det sidste citat kom m er anmelderen 
for skade at afsløre hulheden i sin politi
ske korrekthed, idet han  åbenbart mener 
at homoseksuelle sadomasochister er psy
kologisk selvdestruktive. Han ved altså 
ikke rigtigt, hvad han forsvarer, og hvad 
han anklager, og dermed afslører han en 
mangel på refleksion over filmens tematik 
og indhold. Han gentager simpelthen, 
hvad han m ener at have hørt aktivisterne 
sige.

Generelt i anmeldelserne går de samme 
kritikpunkter igen:

- Homoseksuelle fremstilles i Cruising 
som  enten feminine selvhadere eller vol
delige skurke. Hvor er de positive billeder 
af homoseksuelle?

- Plottet i Cruising benytter sig af den 
gamle fordom om, at homoseksualitet 
smitter: Filmen kan forstås sådan, at poli
tidetektiven Steve Bur ns bliver hom osek
suel (og m order) af at leve og færdes 
blandt homoseksuelle.

- Det onde i filmen repræsenteres kun 
af homoseksuelle, eller som Vito Russo 
formulerer det i bogen The Celluloid

Closet: M onstret i Friedkins horrorfilm  er 
homoseksualiteten i sig selv.

Tiden mellem opbrud og politisk korrekt
hed. Kritikerne har med andre ord den 
anke mod filmen, at homoseksualitet sæt
tes lig vold, perversion og død.

Det er en kritik, som man kun forstår 
alvoren af, hvis man sætter den i perspek
tiv af de spændinger og strømme, som 
prægede det amerikanske samfund på det 
tidspunkt:

I 1979, da Cruising indspilles, har USA 
netop oplevet sit mest turbulente årti i 
forrige århundrede: Vietnamkrigen førte 
til det første egentlige tab af samlet natio
nalfølelse siden borgerkrigens slutning, ja 
måske nogensinde. Det var en tid med 
Watergate og Nixons fald, som førte til en 
splittelse mellem stat og folk, og mistillid 
til statsapparatet. Det var en tid med kvin
debevægelser, homobevægelser og ung
domsoprør. Det var en tid, hvor sorte 
amerikanere fik nok og for første gang 
vandt en stærk stemme i den brede debat.
Og det var en tid med opløsning af faste 
strukturer og værdinormer: Kernefamilien 
fik hårde slag, mens alle faste mønstre, 
strukturer og sammenhænge blev analyse
ret og betvivlet.

På universiteterne analyserede man sig 
frem til, at den hvide, heteroseksuelle 
m and var årsag til alle problemerne. Det 
var ham, som definerede samfundets no r
m er og holdninger, og dermed attituderne 
til kvinder og til seksuelle og racemæssige 
mindretal. Han undertrykte disse grupper, 
og derfor var det ham, som de mange for
skellige aktivistbevægelser rettede deres 
vrede imod.

Her er kun plads til at trække nogle få 
tråde op af hele det komplekse spind af 
gnidninger og bevægelser i det amerikan
ske samfund, men det er nok til at give en 113
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I læder og nitter i parken

forståelse af, hvad det var for en kværn, 
Cruising blev malet i. For når filmen alle
rede under indspilningerne kunne blive 
genstand for så meget had, skyldtes det 
netop, at aktivisterne betragtede filmen 
som et symbol på de undertrykkende 
(hvide, mandlige, heteroseksuelle) meka
nismer, som også Hollywood fungerede 
efter, hvilket Vito Russos homofilmhistori- 
ske bog The Celluloid Closet fra 1987 er en 
meget grundig og omstændelig udredning 
af.

1979-80 var samtidig et transform erin
gens tidspunkt i USA. Ronald Reagan 
vandt præsidentvalget efter demokraten 
Carter, og med Reagan kom andre værdier 
til. Nu var det familien og moralen, som 
blev slagordene, og selv om  de forskellige 

114 borgerrettighedsgrupper fortsatte deres

kampe op gennem 1980’erne, blev de nu 
stort set ignoreret af offentlige institutio
ner. Selv i medierne mistede de fuldstæn
dig deres gennemslagskraft.

Balladen om  Cruising bør ses i dette lys 
af m odsatrettede kræfter - ønsket om 
opbrud i samfundsstrukturer på den ene 
side, og behovet for at fastholde gamle 
værdier og norm er på den anden. Her 
brød det frem, som senere udviklede sig til 
politisk korrekthed. M an begyndte at tale 
om at forsvare og beskytte seksuelle og 
racemæssige mindretal. Men så snart det 
politiske klima skiftede ved Reagans til
træden, forsvandt den diskussion fra det 
offentlige rum  og fortsatte kun i de akade
miske miljøer.

U ndertrykkende eller progressiv? Det er
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Udvikler Steve Burns sig fra heteroseksuel detektiv til homoseksuel morder?

m ed denne politisk-sociologiske virkelig
hed i baghovedet, m an skal forstå reaktio
nerne fra både anmeldere og homoseksu
elle aktivister på Cruising. Alene det at fil
men foregår i en homoseksuel subkultur 
gjorde den i tidens klim a til en stærkt 
politisk film. Det benægter William 
Friedkin stadig at have været bevidst om, 
ligesom han benægter at have haft et sek- 
sualpolitisk motiv med at lave filmen (7). 
Men ikke desto mindre hænger den seksu- 
alpolitiske kontekst ved, som filmen den
gang lynhurtigt blev m udret ind i. Og 
argumentationen er ikke nødvendigvis 
blevet mere reflekteret med årene, hvilket 
flere nyere anmeldelser fra internettet 
viser:

Således skriver Ned Daigle på Hit-n- 
run.com, at: uCruising er alene en øvelse i

modbydelig ækelhed. Hver eneste hom o
seksuelle mand i filmen portrætteres som 
perverteret, depraveret, en læder freak, 
trækkerdreng eller simpelthen bare m ær
kelig” (8), og James Kendrick konkluderer 
i sin lange anmeldelse på homo-sitet 
www.Q.com: “...med sin mangel på ordent
lig karaktertegning, på spænding og klar
hed og fyldt med ækle, nedværdigende 
billeder er Cruising en dybt forfejlet og 
smertefuld film at se på, hvis eneste 
mening ligger i den relative vigtighed af 
den skandale filmen skabte for tyve år 
siden” (9).

Den klare afvisning af Cruising af sek- 
sualpolitiske årsager, som refereret her, har 
gennem tiden overdøvet alle andre hold
ninger til filmen, men det betyder ikke, at 
der ikke findes andre holdninger til den. 115
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Faktisk trykte flere filmtidsskrifter - da fil
men endnu var friskbagt - nogle analyser, 
som læser sig forbi fordømmelsen. Og 
hvad de finder her er overraskende nok 
tegn på, at filmen faktisk er ude i samme 
ærinde som aktivisterne, nemlig at udpege 
det hvide, heteroseksuelle m andsdom ine
rede samfund som årsag til undertrykkel
se, vold og samfundets opløsning.

Især Robin Woods læsning af filmen i 
artiklen ‘The Incoherent Text’, samt Nancy 
Hayles & Kathryn D ohrm ann Rindskopfs 
psykofeministiske læsning i ‘The Shadow 
of Violence’ (begge artikler er fra 1980) 
analyserer sig frem til, at den egentlige 
m order i filmen faktisk er den intolerante, 
fordømmende, heteroseksuelle far, hvis 
personlighed seriemorderen overtager, når 
han myrder sine ofre. Både Wood og 
Hayles & Rindskopf ser filmen som en 
fordømmelse af det mandsdominerede, 
hvide, heteroseksuelle samfund.

Hayles & Rindskopf bruger Jung til 
deres beskrivelse af filmen som en historie 
om politimanden Steve Burns og hans 
skyggeside, repræsenteret af morderen. 
Ifølge Jung har alle mennesker en skygge
side, et sort alter ego, som man kan vælge 
enten at forholde sig til eller fortrænge. 
Hvis man fortrænger den, risikerer man at 
ende med at begå vold og mord, lyder det 
jungianske ræsonnement, og fra det m eto
diske udgangspunkt ender forfatterne 
med at konkludere, at, ”...Cruising, forstået 
korrekt, er ikke anti-homoseksuel. 
Tværtimod afslører Cruising de frygtelige 
konsekvenser for både hom o- og hetero
seksuelle af at undlade at acceptere den 
menneskelige seksualitets kompleksitet. 
Hvad Cruising insisterer på er, at når vi 
fornægter den del af os selv, som sam fun
det vælger ikke at værdsætte -  hvadenten 
det er homoseksualitet, femininitet eller 

1 1 6  det ubevidste -  dømmes vi til den voksen-

de cyklus af horror, som Cruising beskri
ver så levende” (10).

Forvirring på flere planer. Når den 
samme film kan opleves og opfattes så 
diam etralt modsat, som tilfældet er med 
anm elderne og kritikerne, skyldes det ikke 
kun, at balladen havde formet nogle 
anmelderes mening på forhånd. Det skyl
des også filmens upræcise omgang med 
væsentlige plotpunkter, som gør, at der 
ikke findes enkle svar på selv helt konkrete 
spørgsmål, som:

- De m ord, man ser begået, foretages af 
to forskellige skuespillere, trods en over
fladisk lighed. Skuespilleren som spiller 
m orderen i første mordscene, er ikke den 
samme som anholdes til sidst i filmen. 
Betyder det, at der er flere mordere?

- Hvem har begået det sidste mord? Er 
det Steve Burns, er det den myrdedes 
kæreste? Eller er det en helt tredie?

- Hvis Steve Burns har begået det, hvor
for så?

- Er Steve Burns homoseksuel, eller bli
ver han det undervejs?

- Påstår filmen, at m an risikerer at blive 
morder, hvis man er homoseksuel og dyr
ker sadomasochistisk sex?

Det er filmens afvisning af at svare på 
så centrale spørgsmål, der er årsag til, at 
den kan udlægges så forskelligt. Så for at 
blive lidt klogere på, hvad filmen egentlig 
siger om disse punkter, må vi nærkigge 
nogle detaljer.

Et vigtigt omdrejningspunkt i filmen er 
hovedpersonen Steve Burns’ udvikling, fra 
i hvert fald tilsyneladende heteroseksuel 
detektiv, til måske homoseksuel morder.

Richard Combs læser i Monthly Film 
Bulletin karakterens udvikling således: 
“...Burns gennemgår hvad der må form o
des at være en krise i hans seksuelle orien
tering, selv om  det kun identificeres af fil-
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m en som et følelsesmæssigt problem, der 
gradvist vokser mellem ham og hans 
kæreste, i hvis lejlighed han (og vi) ind 
imellem søger tilflugt for at blive forvisset 
om  hans fortsatte heteroseksuelle obser
vans (disse er også de eneste scener, der 
viser hjemlig normalitet og ikke-kinky 
sex)” (11).

Combs kan have en pointe i, at Bums’ 
udvikling kan læses som  en følelsesmæssig 
forvirring i forholdet til kæresten, foranle
diget af m ødet med læderbarerne, men 
hans argumentation kan tilbagevises som 
decideret forkert. Combs har ønsket at se 
en positiv og ikke-kinky beskrivelse af 
heteroseksualiteten (forholdet mellem 
Burns og Karen), men den findes ikke i 
filmen. Det kan vi se ved at iagttage, hvor
dan forløbet og udviklingen er i scenerne 
mellem dem:

Første scene med Steve og Karen ligger 
de i sengen, post coi'tus muligvis. Blid 
musik spiller, de drikker vin og deler en 
intim  stund, før Burns skal under cover.

Næste gang vi ser de to kærester sam
m en er efter Steve Burns en rum  tid har 
arbejdet under cover i S/M-homomiljøet. 
Sekvensen begynder m ed, at Steve Burns i 
en indstilling ses gående målbevidst og 
hastigt m od lejligheden iført sit s/m- 
lædertøj. Herefter klippes direkte til en 
indstilling, der viser ham  og Karen i seng 
sammen. Kameraet er placeret over dem i 
sengen, og billedram m en indfanger noget 
a f Steves ryg, hans baghoved, og under 
ham : Karens ansigt. Hendes øjne viser, at 
hun  er lidt forvirret over, hvad der sker. 
H un er tydeligvis ikke seksuelt opstemt, 
m en Steve bemærker det ikke, eller er lige
glad. Han er voldsom og holder hårdt fast 
om  sengegærdet. Om håndleddene har 
han  brede, nittede læderbånd, og han 
opfører sig dominerende og voldsomt. De 
to har ingen følelsesmæssig forbindelse.

Scenen ligner nærmest en voldtægt.
I tredie scene mellem de to er de igen i 

seng sammen. Der er igen gået en rum  tid 
siden sidste møde. Nu ligger Steve Burns 
på ryggen, og mens Karens hoved bevæger 
sig nedover hans bryst og ud af billedram
men, zoomer kameraet ind på Steves 
ansigt. Han kigger ikke på Karen, som 
man må formode udfører oralsex, i stedet 
kigger han opad, eller nærmest udad i 
uendeligheden. Samtidig med dette zoom 
indad m od hans ansigt, skifter lydsiden: 
Den diegetiske musik -  den samme musik 
som blev spillet i deres første scene sam 
men, et blidt klassisk stykke -  fades over 
af en anden musik, en rå, voldsom rock
musik, som vi genkender fra læderklub
berne. Betydningen er altså ikke til at tage 
fejl af: Steve Burns forsvinder mentalt ind 
i hom o-s/m  klubbernes verden, mens han 
fysisk er sammen med Karen.

I fjerde scene mellem de to har de et 
opgør. De er blevet fremmede for h inan
den og skilles, og de ses ikke igen før i fil
mens allersidste scene, hvor Steve Burns 
proklamerer, at han er tilbage for at blive 
hos hende. 1 denne sidste scene er han 
netop ankommet til lejligheden. Han bar
berer sig på badeværelset, og imens finder 
Karen hans fetich-s/m-tøj frem - lædertøj, 
kasket og solbriller - og ifører sig det. I en 
krydsklippet sekvens zoomer kameraet 
langsomt ind på dem begge - Karen mens 
hun ifører sig fetich-tøjet, Steve mens han 
barberer sig. Da kameraet når helt ind i et 
nærbillede af Steve, vender han blikket via 
spejlet direkte ind i kameraet, hvorefter 
der overblændes til et panoram askud af 
M anhattan fra vandsiden, med den slæbe
båd i forgrunden, som i filmens første 
scene indfangede en afskåret arm.

Kort sagt fortæller scenerne mellem 
Steve og Karen altså ikke som Combs ville 
det om Steves heteroseksualitet, men sna- 117
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rere om  hans homoseksualitet, som alt 
efter behag er blevet vakt i ham /er blevet 
ham påduttet af opholdet i homo-læder- 
verdenen. Han overtager miljøets seksuelle 
opførsel og koder om dom inans og 
underkastelse, og han fantaserer om 
mænd, mens han har sex med Karen.

Så langt, så godt, når vi til at kigge næ r
mere på, om Steve Burns er homoseksuel 
fra filmens start, eller han bliver det 
undervejs.

Kritikerne siger, at hans figur personifi
cerer den klassiske besmitningsteori, som 
har udgjort et stort problem for homosek
suelle op gennem historien. Besmitnings- 
teorien går kort sagt ud på, at man bliver 
homoseksuel af at omgås homoseksuelle, 
at man kan forføres til homoseksualitet. 
Men andre, som Robin Wood og Hayles & 
Rindskopf ser i stedet, at Steve udlever en 
homoseksualitet, som lå latent i ham  i for
vejen.

For at undersøge, hvordan kritikere fin
der belæg i filmen for de forskellige opfat
telser, må vi kigge nærmere på en anden 
brik, som både kritikere og fortalere har 
fremhævet - og tolket i forskellige retnin

ger.

Cherchez le père. I filmen forekommer en 
enkelt sær, drømmeagtig sekvens:

M orderen opbevarer i sin lejlighed en 
kasse med forseglede, ulæste breve, som 
han har skrevet til sin afdøde far. Denne 
døde far møder morderen en dag i par
ken, og de to har en afslørende samtale. 
Scenen er filmet overbelyst og har en 
drømmeagtig kvalitet, og den giver kun 
mening som en projektion af morderens 
subjektive verden, da den far han taler 
med jo er død. I denne korte sekvens 
befinder vi os altså i en subjektiv virkelig
hed, nemlig seriemorderens. Og det er af 
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denne scene indklippes pludselig nogle 
korte flashbacks til de tidligere m ord, som 
er begået, og da vi befinder os i fyrens 
subjektive virkelighed på dette tidspunkt, 
fungerer indklippene som  bevis for tilsku
eren om, at denne person rent faktisk er 
den seriemorder, som Steve Burns jagter. 
Det ville ikke give mening, at filmen her 
snød med sine informationer. I stedet fun
gerer scenen som et klassisk suspense- 
oplæg: Nu ved tilskueren med sikkerhed 
for første gang, hvem morderen er, mens 
vores helt og hovedperson stadig ikke ved 
det.

I løbet af scenen bliver det klart, at det 
ikke er m orderen selv m en i stedet hans 
døde far, som ønsker de homoseksuelle 
slået ihjel. Faren er dominerende og kon
tant i sin afvisning af homoseksuelle, og 
scenen understøtter derm ed både Woods 
og Hayles & Rindskopfs psyko-sociologi- 
ske pointer: I deres forståelse er faren 
repræsentant for den hvide, heteroseksuel- 
le mandsdominerende elite. Det er ham, 
som er skyld i mordene, for sønnen ender 
(pga. farens had til homoseksuelle, og der
med had til sin egen søn, som aldrig vil 
kunne erkende sin homoseksualitet, hvis 
han vil bevare sin fars kærlighed og 
respekt) i et psykotisk selvhad, som  får 
ham  til at slå ihjel i forsøget på at dræbe 
sit eget begær.

Man kan endda læse filmen sådan, at 
morderen i mordøjeblikkene bliver et med 

sin far:
1 drømmesekvensen afsløres nemlig, at 

den mørke stemme, som  morderen bru
ger, når han er sammen med sine ofre, 
ikke er hans egen men farens. Han overta
ger altså - som  en slags omvendt Norman 
Bates fra Psycho - sin fars identitet, når 
han dræber.

Men scenen med faren er også en nøg
lescene, fordi den er en vigtig brik i etab-
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leringen af det doppelgånger-motiv mel
lem detektiv og morder, som Robin Wood 
læser sig frem til (12). Det er her, sporet 
bliver lagt til en læsning af Steve Bum s’ 
figur som latent homoseksuel (og dermed 
en forkastning af at filmen benytter sig af 
besmitningsteorien).

Det kræver en uddybning:
I starten af filmen, i den første scene 

mellem Steve og Karen, hvor de ligger 
hyggeligt sammen i sengen og sludrer, 
nævner Karen på et tidspunkt, at Steves 
far har ringet tidligere på dagen. Da hun 
ikke har ansigtet vendt m od Steve, kan 
hun ikke se hans reaktion, men det kan 
tilskueren, og det m an ser er, at Burns 
stivner ved oplysningen. I det samme 
begynder en dyster underlægningsmusik, 
som fortrænger den diegetiske musik og 
bryder den blide, intim e, hyggelige stem
ning fra et øjeblik før. Alarmklokkerne 
kimer, der er for tilskueren ingen tvivl om, 
at alene tanken om faren vækker noget 
foruroligende i Steve Burns.

Burns har med andre ord et problema
tisk forhold til sin far, og det er tydeligvis 
en vigtig inform ation for filmen at få 
overbragt tilskueren, siden der bruges så 
mange kræfter på uhyggeeffekter. Sam
tidig er det tydeligvis lige så vigtigt at 
pointere, at Karen, som  logisk set burde 
vide, at Burns ikke har et godt forhold til 
sin far, fordi hun er kæreste med ham, 
faktisk ikke ved det. Det er altså sandsyn
ligt, at problemet, som  får Steve til at stiv
ne, da faren nævnes, aldrig har været ytret 
mellem de to; at det er et problem som 
Steve skjuler for Karen. Hans sidste replik 
til hende i scenen er ydermere med til at 
forstærke oplevelsen af, at Burns skjuler 
noget for Karen. Replikken lyder: “Der er 
meget du ikke ved om  mig.”

Dette er den eneste gang i hele filmen, 
at Steves far nævnes; og man kunne spør

ge sig selv, hvorfor der bliver brugt så 
mange kræfter på at plante dette spor, hvis 
ikke det har en betydning.

Og det har det selvfølgelig, hvilket man 
forstår, når man sammenholder scenen 
med seriemorderens forhold til sin far, 
som udgør den eneste anden far i filmen.
Konklusionen er oplagt, at Steve Burns i 
sig rum m er den samme konflikt med sin 
far (og derm ed med dét patriarkalske 
samfund, som faren repræsenterer og per
sonificerer) som seriemorderen. Indenfor 
filmens egen tematik og logik kan man 
derfor om Burns vælge at slutte, at den 
uudtalte konflikt med hans far skyldes en 
uartikuleret homoseksualitet i ham  også, 
præcis som i seriemorderen.

Tolkningens tid  og sted. Selv om Robin 
Wood og Hayles 8c Rindskopf tydeligvis 
har fat i filmens lange ende i deres analy
ser, er der god grund til også at forholde 
sig kritisk til deres artikler. Det bemærkel
sesværdige ved deres metoder er, at de 
bygger på nøjagtigt de samme psyko-soci- 
ologiske teorier, som de forskellige pro
testbevægelser og emancipationsbevægel
ser (som kvinde- og homobevægelserne) 
havde brugt for at nå den forståelse af det 
amerikanske samfund som m andsdom i
neret og undertrykkende, som de byggede 
deres bevægelser på, nemlig teorier som 
trak på både Freud, Jung og Lacan. Film
analytikerne bruger altså nøjagtigt den 
samme ideologiske holdning og det sam
me tænkningsredskab til at forsvare fil
men med, som aktivisterne brugte til at 
fordømme den med.

Valg af teori og metode er - udover at 
være tids- og kulturbestem t - også et valg 
af overbevisning, et valg af livssyn. Det 
erkendes naturligvis bedst med en vis 
historisk afstand til tingene, som når vi i 
dag har forholdsvis nemt ved at se, hvor- 1 1 9
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dan analyserne af Cruising var præget af 
den tids psyko sociologiske paradigme, 
som igen skyldtes den generelle udvikling 
og spænding i det amerikanske samfund. 
Det kan være noget sværere at erkende, 
hvordan ens egne kulturhistoriske om 
stændigheder nu og her vejer ind på den 
mening, man oplever og udreder af et 
værk.

Eksemplet med Cruising demonstrerer 
dog tydeligt, hvor vigtigt det er i det 
mindste at forsøge at medtænke i analy
sen, hvordan tid og sted vejer ind på ople
velsen af filmisk mening. For de am eri
kanske kritikere, der så Cruising, da filmen 
var ny, gav filmen mening i relation til det 
samfund, de levede i på det tidspunkt, 
med alt hvad det indebar af post-Water- 
gate-traum er og opbrud i værdier og nor
mer. En historisk behandling af Cruising, 
som vi foretager her, bør derfor altid 
inkludere en refleksion over historiske og 
sociologiske omstændigheder. Reaktioner
ne på Cruising bør forstås i deres samtids 
kontekst, og på samme måde er det vigtigt 
i et bud på en ny tolkning af Cruising at 
inkludere en refleksion over, hvordan det 
livssyn, som implicit rum m es i den m eto
diske tilgang man vælger at gå til værket 
med, samt den historiske afstand til vær
ket, begge spiller ind på analysen.

Oplevelsens fysik. Herefter kan vi foretage 
et bud på en ny læsning af Cruising på 
baggrund af Steven Shaviros poststruktu
ralistiske filmteori, alene som et illustra
tivt eksempel af, hvordan en mere nutidig 
metodisk tilgang kan skabe et helt andet 
fortolkningsresultat. Shaviro arbejder med 
en forståelse af den filmiske oplevelse som 
tilskuerens kropslige fascination, en krops
lig fascination der siden sætter bevidst
hedsmæssige spor. Oplevelsen af film er 
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med - i modsætning til ovenstående 
metoder - i sin natur absolut upolitisk.

Shaviro formulerer i bogen The 
Cinematic Body sin teori som et frontalt 
angreb på og opgør med psykoanalytisk 
funderet filmteori. Hans holdning er, at 
psykoanalytisk metode mistænkeliggør 
den visuelle fascinationskraft og dermed 
tilskuerens æstetiske lystfølelse, idet fasci
nationen af film af psykoteoretikerne defi
neres som den heteroseksuelle, hvide 
mands undertrykkelse (via et lystfuldt 
blik) af alle andre i samfundet. Shaviro 
kalder psykoanalytisk (og semiotisk) 
filmteori fobisk, idet teoretikerne forsøger 
at holde billederne på afstand og udøve en 
kontrolleret, undersøgende analyse af 
dem, som var de bakterier under en 
mikrobiologs mikroskop. Han skriver; 
”Køn og seksualitet kan ikke og bør ikke 
blive opfattet prim ært som  instrumenter 
for ideologi, symbolisering og repræsenta
tion, for køn og seksualitet er indlejret i 
og skabes af en lang række komplekse 
m agtrelationer og effekter, som opererer 
på mange forskellige leder og kanter gen
nem sam fundet” (13).

Med Shaviros tilgang til filmanalyse kan 
projektet aldrig blive at tilvejebringe en 
gemt ideologisk sandhed, som en film 
måtte indeholde, men at opleve ens egen 
krops reaktioner, som de sker umiddelbart 
og førbevidst i mødet m ed filmen, og der
efter bruge disse reaktioner som udgangs
punkt for en analyse, der har som mål at 
formulere, hvordan filmen gav mening, og 
hvilken m ening den gav.

Med Shaviros metode kan man opleve - 
og derm ed forstå - Cruising helt anderle
des end de psyko-sociologiske teorier fra 
1970’erne gav mulighed for, nemlig som 
en film om begær, fetichisme, magt og 
grænseoverskridelse: Scenerne på læder
klubberne er filmet med et voyeuristisk



a f Niels Bjørn

Scene fra et hotelværelse.

kamera, der langsomt undersøger mænde- 
ne og miljøet og giver tid  til at lade ind
trykkene af lystfulde dansende og sexud- 
forskende mænd forplante sig til tilskue
ren. Måske er den kropslige oplevelse ved 
at se filmen for tilskueren en blanding af 
fascination og afsky, måske kun en af 
delene, men reaktionen har absolut et 
fysisk udtryk, for den filmiske forløsning 
er lagt suggestivt til rette for tilskueren 
m ed blide kamerature ind mellem de dan
sende kroppe i rum m ene, der er fyldt med 
lyst og seksuelle spændinger.

Filmen igennem behandler kameraet 
mandekroppene som seksuelle objekter. 
Usædvanligt for en tid , hvor kvinder ifølge 
herskende opfattelse blev betragtet som

sexobjekter for mandens subjektive blik, 
har vi her en film, som i den grad er en 
homoerotisk film, at den objektgør og 
seksualiserer m andekroppen.

Det sker lige fra starten, hvor den første 
mordscene begynder som alt andet end en 
mordscene: Fortællingen følger en fyr, 
som samler en anden fyr (det viser sig at 
være morderen) op på en læderbar. Snart 
efter er de to mænd alene sammen på et 
hotelværelse, og herefter følger tre lange 
og langsomme indstillinger, som alle kun 
har til formål at skabe en oplevelse af san
selig intensitet for tilskueren, at videre
bringe tilskueren en fysisk oplevelse af det 
særlige, seksuelle univers, der hersker mel
lem de to m ænd og i miljøet som sådan, i 121
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stedet for at betragte det hele køligt ude
fra.

Den første indstilling af de tre følger en 
meget veltrænet og næsten nøgen fyr (det 
kommende mordoffer), som kommer ud 
fra badeværelset og bevæger sig hen foran 
et spejl, hvori man kan se den kommende 
morder reflekteret. Morderen står lænet 
op m od døren til værelset, han er iført 
solbriller og lædertøj, og er tydeligvis på 
samme tid både fetich-objekt (i kraft af 
sin uniform ), og voyeur. Det kommende 
offer åbner en kuffert, som man aner 
indeholder sexlegetøj. Herfra tager han en 
lille flaske op og snuser til indholdet, før 
han langsomt bevæger sig over m od m or
deren, breder sine arme ud og placerer en 
hånd m od væggen på hver side af ham. 
Hele denne sekvens er filmet reflekteret 
via spejlet, og det eneste, man klart kan se 
i det mørke rum, er offerets muskuløse og 
svedige ryg, arme og ben. Efter at have 
stået sådan lidt, bevæger han sig ned på 
knæ foran morderen og åbner hans lynlås.

Herefter klippes til en usædvanlig ind
stilling, som kun viser underbenene af de 
to mænd. Den ene sidder nu på sengekan
ten, mens den anden står foran ham. På 
gulvet ligger spredte wrestling-blade.
Begge mænd har bare ben og store støvler 
på, og den siddende fører langsomt sin 
hånd hen til den andens støvle, mærker på 
læderet, som knirker, og bevæger lang
somt hånden opad på benet. Idet de to 
lægger sig på sengen, fades til sort.

Den tredie indstilling er en kameratur, 
som ved opblænding starter på natbordet, 
hvor et ur viser, at klokken er fem. Det er 
altså tidlig morgen, og man må gå ud fra, 
at en god rum  tid er gået. Kamera
bevægelsen bekræfter dette, for ganske 
langsomt undersøger kameraet den ene 
mand (offeret), som ligger nøgen og 
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tid og tager tu ren  hele vejen fra mandens 
fødder og op til hans ansigt. Igen er det 
hans muskelpumpede overkrop, som 
udfylder billedet. Det er tydeligt, at man- 
dekroppen stilles til skue for tilskuerens 
blik. Og for alle tre indstillinger gælder, at 
der ikke er plotmæssig vigtig information 
i dem. I stedet arbejder de med tilskuerens 
fascination, begær og/eller afsky. Det er en 
langsom og påfaldende usensationalistisk, 
erotisk tilrettelæggelse af billedforløb om 
seksuelt sadomasochistisk begær mellem 
to mænd, som  denne scene arbejder med. 
Hvilket yderligere forstærkes af det om
hyggelige lydarbejde, som  ligger i scenen:

I hele scenen (indtil mordet sker) er 
den eneste lyd reallyd. De to mænd 
udveksler ingen ord med hinanden, og 
derfor kan m an  høre enhver lille detalje i 
lydrum m et - mændenes åndedrag, læderet 
der knirker ved berøring, etc. Den ‘nøgne’ 
lyd intensiverer tilskuerens sanselige ople
velse og opbygger det erotiske og intime i 
scenen på bekostning a f scenens potentielt 
sensationalistiske indhold. Scenen er ikke 
sovset ind i chokerende effekter eller hid
sig klipning. Opmærksomheden er ude
lukkende på den afprøvende, fysiske kon
takt mellem to for hinanden fremmede 
m ænd, som er ophidsede efter hinanden.

For en heteroseksuel mand er scenen 
muligvis grænseoverskridende at se. Men i 
en Shaviro’sk forståelse vil selv en tilskuer, 
som tager moralsk eller fysisk afstand fra 
det, der foregår i den beskrevne scene, 
samtidig opleve lyst, fordi alting er tilret
telagt så bevidst erotisk og pirrende for 
tilskuerens blik. Lystfølelsen er muligvis 
ubevidst, og måske slet ikke den dom ine
rende følelse i oplevelsen, men i en 
Shaviro’sk læsning af Cruising vil det være 
denne lyst, som  gør filmen til en positiv, 
homoseksuel film, og ikke en hom o- 
fjendsk film (14).



a f Niels Bjørn

Film om begær, magt og identitet. Vi 
oplever film intenst, fordi vi begærer bille
derne, siger Shaviro, og i Cruising er bille
derne potente, erotiske og suggestive. Med 
inspiration fra Gilles Deleuze og Felix 
Guattari har Shaviro overtaget en plastisk 
opfattelse af seksualitet, som placerer 
homoseksualitet i en helt anden kontekst 
end de politisk-historiske fra 1970’erne. 
Han skriver: ’’Homoseksualitet bliver ikke 
længere ’’ødipal, eksklusiv og depressiv”, 
forårsaget af, udspecificeret, håndteret, til
bageholdt og stigmatiseret af den dom ine
rende orden; i stedet er den ”ikke-ødipal, 
schizoid, inkluderet og indbefattet,” en 
aktiv, revolutionær mangedobling af krop
pens potentialer” (15).

Set i den forståelsesramme vil selv en 
umiddelbart grænseoverskridende ople
velse for eksempelvis en heteroseksuel 
m and i m ødet med Cruisings s/m homoe- 
rotik være en positiv oplevelse, fordi den 
forplanter en direkte fysisk oplevelse til 
tilskueren om  seksualitetens plasticitet og 
kroppens muligheder uden nødvendigvis 
først at behøve nedbryde eventuelle for
svarsmekanismer.

Analyse af en enkelt, lille scene som 
denne kan selvfølgelig ikke gøre det ud for 
en fuldstændig Shaviro’sk tolkning af 
Cruising, m en det er heller ikke projektet. 
Eksemplet er alene tæ nkt som en illustra
tiv pointe, der skal perspektivere og pro
blematisere et meget dogmatisk, historisk 
betinget seksualpolitisk syn på en bestemt 
film.

Befriet for sit snævert psyko-sociologi- 
ske skyldtraume bliver det muligt for 
Cruising at komme til syne som en mere 
kompleks film om begær, magt og identi
tet, som herefter kan indplaceres påny i et 
homofilmhistorisk perspektiv. Og det 
giver filmen en helt ny karakter.

Omkring 1980 blev der lavet en række

andre homofilm, som ligesom Cruising 
heller ikke opfyldte aktivisternes krav om 
positive rollemodeller, blot blev de lavet 
udenfor USA, og de blev ikke m ødt med 
protester fra homomiljøet, men med over
vejende positive reaktioner. I europæisk 
film var der for eksempel langt mere plads 
til homofilm, som ikke fremstillede pæda
gogisk opbyggelige portræ tter af pæne 
bøsser og lesbiske. I 1978 blev Edouard 
Molinaros La Cage aux Folies en stor suc
ces, som også mange homoseksuelle holdt 
af, selv om filmen trak bevidst på enhver 
stereotyp fordom om bøsser. 1 Vesttysk
land lavede Frank Ripploh den selvbiogra
fiske Taxi zum Klo, der med sine mange 
eksplicitte sexscener, herunder urinsex, må 
siges at være noget mere chokerende end 
Cruising. Taxi zum  Klo bekræfter enhver 
tænkelig opfattelse af bøssers udsvævende 
sexliv og trang til at gå i kjole, men i m od
sætning til Cruising blev Taxi zum Klo 
opfattet som et progressivt indlæg i den 
seksualpolitiske debat. To år senere lavede 
Fassbinder Querelle, som kæder homosek
sualitet sammen med s/m, vold og mord, 
men igen i m odsætning til Cruising blev 
Querelle straks en elsket homoklassiker.

Det, som bliver synligt ved at sam m en
ligne Cruising med hvad der foregik på 
samme tid i europæisk film er, at der var 
to sæt spilleregler: Det ene sæt m oralko
der skulle Hollywoodfilm overholde, og 
for resten af filmbranchen gjaldt andre 
regler. Forskellen lå altså mindre i filme
nes udsigelser end i hvor de blev lavet og 
af hvem.

I sin artikel ‘The Audiences of the Boys 
in the Band’ fra 1995 analyserer Joe 
Carrithers sig frem til, at Hollywoodfilm 
laves til et heteroseksuelt publikum, selv 
når de handler om homoseksualitet.
Tilskueren præsenteres derfor for et
heteroseksuelt perspektiv på den hom o- 12 3
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seksuelle virkelighed, hvilket film som 
Philadelphia og In and Out vidner om. For 
homoseksuelle er der derfor automatisk 
noget suspekt over homofilm fra Holly
wood.

Man kan spekulere over, om  Cruising 
havde fået helt så hård en medfart, hvis 
den var blevet lavet udenfor Hollywood, 
eller hvis den var lavet af en homoseksuel 
instruktør. Som vi har set, skyldes filmens 
påståede homofjendtlige indhold en kon
tekst, som filmen dengang skrev sig ind i. 
Aktivisterne så det, de gerne ville se. Og 
derfor er filmens andre kvaliteter blevet 
overset.

Cruising i detektivgenren. Cruising er 
altid kun blevet beskrevet og behandlet 
som homofilm, mens dens kvaliteter som 
detektivfilm og seriemorderfilm er stort 
set ubeskrevne. Som et eksempel på, hvor
dan filmhistorieskrivningen blandt andet 
bygger på tilfældigheder og vedtagen kon
sensus, som ingen betvivler, vil jeg kort 
slutte af med at demonstrere Cruisings 
tabte potentiale ved at vise, hvordan man 
kan få interessante filmhistoriske perspek
tiver frem ved at beskrive filmen som en 
genrefilm udspændt mellem modernisme 
og postmodernisme.

Detektivfilm har som genre altid haft en 
tæt forbundethed med detektivlitteratu
ren, der går tilbage til Poes første detektiv
historie. Traditionelt handlede detektivhi
storien om logik og fornuft, og det klassi
ske gennembrud for genren kom med 
Conan Doyles Sherlock Holmes-figur, der 
er blevet filmatiseret utallige gange. Senere 
fik genren en ny drejning med den hård
kogte, amerikanske krim ilitteratur fra 
1940’erne, hvor Raymond Chandler og 
Dashiell H am m ett især stod for fornyel
sen. Indtil da var det gode og det onde 
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ratur, og i de film noirs, som litteraturen 
inspirerede til, blev detektiven fristet af 
det onde. Det gode og det onde blev selve 
det tematiske omdrejningspunkt for den 
hårdkogte krimilitteratur, og ligesådan for 
film noir-genren. Det onde blev beskrevet 
som et muligt valg for ethvert menneske, 
og det var derm ed ikke længere noget, 
som kunne udgrænses og elimineres. 
Menneskets valg kom i centrum for for
tællingen, som dog stadig beskrev det 
onde og det gode som faste værdier.

Den værdisætning bliver der gjort 
alvorligt op m ed i en række modernistiske 
detektivfilm fra især 1960’erne. Her bliver 
selve den detektiviske metode, altså den 
rationelle tilgang til verden, draget i tvivl. 
Hitchcocks Vertigo (1958), Antonionis 
Blow-Up (1966), john Boormans Point 
Blank (1967) og Coppolas The Conversa- 
tion (1974) er eksempler på radikal 
nytænkning af genren, som brugte detek
tivmodellen til at arbejde indad i temaer 
om  identitet og eksistens og gjorde op 
med den fremherskende, rationelle frem- 
tidsoptimisme.

I The Conversation er hovedpersonen en 
aflytningsekspert, som holder sig strengt 
til en logisk fremgangsmåde i sit arbejde 
med komplekse aflytningsopgaver. Gene 
Hackman spiller hovedrollen som super
rationalisten og videnskabsmanden, der 
ikke forholder sig til, hvad hans kunder 
bruger hans resultater til, men alene 
udfører en detektivisk funktion til perfek
tion ned i m indste detalje. Først da flere 
mennesker dø r som direkte konsekvens af 
hans arbejde vokser en identitetskrise 
frem i ham. Indtil da havde han opfattet 
logikken og rationaliteten som redskaber, 
der holdt kaos på sikker afstand, men den 
tiltro til fornuftens magt afsløres altså som 
ubegrundet, og da aflytningsekspertens 
verdenssyn først er undergravet, kan intet
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længere afholde ham fra at miste sig selv.
I John Boormans Point Blank er hoved

personen en kriminel, som arbejder logisk 
med detektiviske m etoder for at opspore 
folk, som h ar snydt ham  for penge. Jo tæ t
tere, han tilsyneladende kommer på målet, 
desto mere kompleks og uigennem træn
gelig bliver situationen dog for ham. Han 
vikles ind i et maskespil, som til sidst gør 
det umuligt for ham at skelne mellem 
sandt og falsk, og som hovedpersonerne i 
The Conversation, Blow- Up og Vertigo 
ender han i en eksistenskrise.

Cruising rummer oplagte paralleller til 
alle disse modernistiske detektivfilm. Som 
de andre sammenkæder Cruising et krim i
plot med en udvikling i hovedkarakteren, 
som  blotlægger større og større identitets
problemer. Filmen er, som vi har set, åben 
for forskellige fortolkninger af, præcist 
hvad der sker med Steve Burns. Men noget 
sker, og dette noget er centralt for filmens 
plot og handlingsforløb. Som i de klassi
ske, modernistiske detektivthrillere kon
fronteres også Steve Burns med spørgsmå
let om, hvorvidt han har forstået sig selv 
og verden.

1 Cruising er det ikke så meget en tem a
tisering af positionerne godt og ondt, der 
foretages, som  en opløsning af dem. Alt 
synes i opløsning i Cruising, og snarere 
end et moderne, må det siges at være et 
postm oderne træk ved filmen. I Cruisings 
univers er værdier og mening i skred i en 
sådan grad, at selv politifolk skildres som 
korrupte, depraverede mænd, der udøver 
vold og voldtægt mod uskyldige borgere. I 
senere postmoderne detektivfilm som 
Blade Runner (1982) og Forbrydelsens 
Element (1984) bliver præcist denne 
opløsning a f  værdier og mening et helt 
centralt anliggende. Begge film arbejder i 
labyrintiske universer, hvor den logisk 
tænkende detektiv ender med at gå til

Cruising mellem modernisme og postmodernisme?

grunde. Filmene beskriver en virkelighed 
uden absolutte værdier og uden absolutte 
sandheder. Og Cruising har det tilfælles 
med dem, at hovedkarakteren indsamler 
spor for at nå til kernen i forbrydelserne, 
blot for at opdage at der ikke er nogen 
kerne at finde ind til. Der er kun mønstre 
af betydningskæder uden sam m enhæn
gende struktur. I Forbrydelsens Element er 
opløsningen total, da detektiven, som 
jager en seriemorder, begår et sidste mord 
for at fuldende seriemorderens mønster.
Og måske er det, hvad der sker i Cruising 
også.

Det viser sig altså, at der fremkommer 
nogle interessante aspekter af Cruising og 
nogle interessante perspektiver ved at ind
placere Cruising i et filmhistorisk genre
perspektiv i brydningsfladerne mellem 
modernisme og postmodernisme. Filmen 
arbejder med hovedkarakterens identitets
problemer i en eksistentialistisk, m oderni
stisk forstand, men den åbner samtidig 
med sin værdinivellering op mod den 
senere filmiske postmodernisme. Man 
kunne derfor med fordel anskue filmen 
som et velegnet omdrejningspunkt for en 12 5
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diskussion af og en afgrænsning af både vindtørre, politiske holdningstilkendegi-

filmhistoriske perioder og genremæssige velser.
træk.
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For en udogm atisk hom o-film historie.
Cruising er et berøm t og berygtet eksem
pel fra den homoseksuelle filmhistorie. 
Hvis man ledte efter det, kunne man 
givetvis finde talrige eksempler på film, 
der på samme måde er blevet ofret i en 
homopolitisk sags tjeneste. Det er risiko
en, når homofilm først og fremmest vur
deres af homoseksuelle, som har en 
snæver politisk og pædagogisk dagsorden 
med deres virke og et behov for positive 
rollemodeller. Det gælder for eksempel 
den indflydelsesrige filmhistoriker Vito 
Russo, der har skrevet biblen indenfor den 
homoseksuelle filmhistorie, The Celluloid 
Closet. Bogen er udform et som en lang 
bevisførelse for, hvordan homoseksuelle 
hele vejen op gennem filmhistorien (især 
Hollywoods historie) er blevet beskrevet 
som perverse, ondskabsfulde, suicidale, 
løgnagtige og moralsk anstødelige. Der er 
sikkert mange præcise iagttagelser hos 
Russo, men samtidig er det dybt proble
matisk, at hans blik på film er så funda
mentalistisk, at han eksempelvis kontant 
afviser Cruising. Russo tilhører en genera
tion, som kun med besvær kan sætte sig 
ud over egen indignation, og derfor kun 
formår at betragte film ud fra en bestemt 
optik, nemlig den undertryktes og foru- 
rettedes.

Efter en gennemgang af, hvilke potenti
aler en film som Cruising rummer, når 
den befries fra sin samtids psyko-sociolo- 
giske forståelsesramme, står det for
håbentlig klart, at man burde overveje om 
tidspunktet ikke er kom m et for at skrive 
en ny homo-filmhistorie, en filmhistorie, 
som måske retter et mere queeret blik på 
film, og som vover sig udover dogmatiske,
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7. Interview m ed William Friedkin i Sight 8< 

Sound, nov. 1998.
8. Ned Daigle: ‘Bad Movie Night’ (H it-n- 

run.com).
9. James Kendrick: ‘Cruising’ (www.Q.com).

10. Hayles 8c Rindskopf: ‘T he Shadow of 
Violence’ (Journal of Popular Film and 
Television, vol 8/2, 1980, p. 7).

11. Richard Combs: ‘Cruising’ (Monthly Film 
Bulletin, okt. 1980, p. 189).
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temafest. Kun er det ironisk, at den eneste,
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som smides ud fra klubben ‘for ikke at være 
betjent5 er den eneste rigtige betjent, Steve 
Burns.

13. Steven Shaviro: The Cinematic Body, 
University of M innesota Press 1993, p. 21.
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Jeg vil demonstrere, at The Usual Suspects 
(Bryan Singer, USA 1995) indeholder en 
systematisk seksualisering af filmens 
miljø, karakterer og intrige. På intet tids
punkt er der tale om manifest seksualitet 
men om, at cues om  mandlig homoseksu
alitet giver krimihistorien en aura af sek
sualitet. Filmens sofistikerede leg med 
narration, stil og prototyper gør det til 
halsløs gerning at udlede noget, der ligner

et entydigt seksualpolitisk facit. Det er for 
mig at se mere givtigt at se filmen som  en 
bevidst kom m entar til kritikkens fortolk
ninger af den klassiske noir, en genre den 
åbenlyst refererer til. Noir-kritikken har 
helt tilbage fra Borde og Chaumetons gen
nembrudsafhandling Panorama du Film 
Noir Américain gjort, at seksuelle forestil
linger er en dom inerende forståelsesfaktor 
for den tilskuer, der konfronteres m ed
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noir-universet.
Mandlig homoseksualitet i film noir er 

blandt andet blevet fremhævet i forbindel
se med karakterer i The Måltese Falcon, 
Double Indemnity, Laura, Christmas 
Holiday, Dead Reckoning, Gilda og 
Strangers On a Train. Homoseksualitet 
fremstilles aldrig direkte, og stereotypifi
ceringen af figurerne er også tit enten 
direkte eller indirekte i m odstrid med 
andre sider a f  deres roller. Der er her tale 
om  implicit homoseksualitet med brug af 
stereotype hentydninger såsom svag fysik, 
hysterisk tem peram ent, sentimentalt for
hold til andre mænd, interesse for kunst, 
tøj, musik, parfume, o.l.

Også på et mere generelt plan er m and
lig homoseksualitet blevet afdækket som 
en markant undertekst. Psykoanalysens 
begreber og forståelsesramme er domine
rende i en række indflydelsesrige tekster 
om  noiren, hvilket betyder, at heltens kon
flikt kommer til at frem stå som en seksua- 
liseret størrelse. Jonathan Buchsbaum 
fremstiller for eksempel den paranoia, 
som  er at finde overalt i film noir som 
baseret på en specifik amerikansk angst 
for passiv mandlig homoseksualitet: ”1 
hjertet af [film noirs] paranoia ligger 
angst for at miste autonom i, hvilket kan 
være direkte forbundet med en frygt for 
passiv homoseksualitet” (Buchsbaum, s.
97, min oversættelse). 1 sin analyse af 
Double Indemnity ser han  kriminalplottet 
som  genereret af Walter Neffs (Fred 
MacMurray) fortrængte kærlighed til sin 
chef, Keyes (Edward G. Robinson).

Det er karakteristisk for disse fortolk
ninger, at personer og handlingselementer 
uden om den mandlige helt reduceres til 
projektioner af den ene eller den anden 
slags. Det betyder, at analysernes mål mere 
bliver et psykologisk case-study end en 
afdækning a f æstetisk helhed. Wolfenstein

og Leites skriver f.eks. i Movies, A  
Psychological Study: ’’Heltens kamp er på 
et overordnet plan determineret af en for
følgelsesfantasi i relation til hans mandlige 
modspiller. Vi gætter på, at denne farlige 
angriber er elsket i den fantasi, der ligger 
til grund. Eftersom en sådan følelse er for
budt, er heltens opponent som regel frem
stillet udelukkende som en størrelse for
bundet med negative følelser. Det at for
følgelsesmønsteret udelukkende gælder 
for m ænd (...) illustrerer den velkendte 
konklusion, at ideer om forfølgelse no r
malt er forbundet med homoseksuelle 
ønsker” (Wolfenstein, s. 177, min oversæt
telse). Her er der ingen erkendelse af, at 
karaktererne er æstetiske størrelser, snare
re er der tale om at enkelte elementer i fil
mene bruges til at underbygge en række 
arkefortællinger fra den psykoanalytiske 
diskurs. Kriminalintriger læses således 
som udklædninger af en række psykoana
lytiske konflikter, ofte sat i forbindelse 
med mandens tab af territorium  i efter
krigstiden.

Sådanne fortolkninger har haft vidtræk
kende konsekvenser for den populære 
opfattelse af filmene. For hvad enten der 
er tale om  konkret eller metaforisk seksu- 
alisering - når seksuelt determinerede bil
leder bruges til at beskrive ikke-seksuelle 
foreteelser - har disse fortolkninger enty- 
diggjort vores forståelse af filmene som 
prim æ rt seksuelle størrelser, hvor heltens 
aflivning af femme fatale’n bliver en følge 
af den kastrationsangst, han føler; hans 
kriminalitet et udtryk for en ødipal kon
flikt; en gruppe mænds planlægning af et 
kup udtryk for homoerotiske tendenser, 
osv.

Det ville være direkte forkert at benægte 
det seksuelle element i klassisk film noir, 
men det er en del mere komplekst end 
man forledes til at tro. Seksualiteten er 129
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som de omtalte ’’homoseksuelle” karakte
rer altid tvetydigt præsenteret. Eksempel
vis er Walter Neffs bevæggrund for sin 
forsikringssvindel i Double Indemnity rent 
plotmæssigt styret af et behov for at få fod 
under eget bord, hvilket står i et proble
matisk forhold til en fortolkning af hans 
bevæggrund som uerkendt kærlighed til 
Keyes. Det betyder ikke nødvendigvis at 
det seksuelle element ikke er der. Walter 
Neffs økonomiske og seksuelle bevæg
grunde eksisterer på to forskellige analyti
ske planer, der modsiger hinanden. Det 
betyder i særdeleshed at det er direkte 
misvisende at ’’oversætte” kriminalplotte- 
ne til seksuelle plots, da man i sådanne 
tilfælde m å smide en række elementer 
over bord for at få den seksuelle ligning til 
at gå op. Noiren dyrker tvetydigheden og 
tilbyder tilskueren en modsætningsfyldt 
fascination - en fascination, som alt for 
mange fortolkninger har haft travlt med 
at udlægge som en entydig fascination af 
tabuiseret seksualitet.

Fortolkningerne af de klassiske noirs er 
fra 60’erne og fremefter, og de dannede 
basis for den bølge af noir-inspirerede 
film, der produceredes i senfirserne og 
halvfemserne -  blandt andre Hot Spot, 
Basic Instinct, Body o f Evidence, Jade,
Siiver, Guilty as Sin, Malice og Romeo Is 
Bleeding. Analytikere har påpeget en større 
uforudsigelighed med hensyn til filmens 
udfald samt tilstedeværelse af soft-core 
porno som markante forskelle fra den 
klassiske noir, hvilket kan tilskrives at 
filmproduktion ikke længere er underka
stet samme grad af censur. Jeg har tidlige
re beskrevet, hvordan disse film integrerer 
kriminalplottet og seksualiteten, så det er 
umuligt at adskille dem (Hartvigson, 
1999). Fetichisme, sadomasochisme, 
impotens, incest, homoseksualitet er gan- 

1 3 0  ske lig plottet når Virginia Madsen og

M adonna dræ ber deres mænd med exces
siv sex i henholdsvis H ot Spot og Body of 
Evidence, når Peter Berg i The Last 
Seduction er en sårbar helt fordi han, uden 
at vide det, giftede sig m ed en transvestit, 
eller når Paul Newmans detektivs mang
lende evne til at opklare forbrydelsen står 
i direkte forbindelse m ed at han bliver 
skudt i skridtet i starten af Twilight.

I m odsætning til de neo-noirs, som har 
travlt med at entydiggøre de seksuelle 
strukturer som  kritikken har sat på dags
ordenen, fungerer Usual Suspects' seksuali- 
sering på et implicit niveau, hvilket gør, at 
den træder tættere på den klassiske noir.

Usual Suspects. Det centrale fokus for fil
mens kommissær Kujan (Chazz Palmin- 
teri) er spørgsmålet om  Keyser Sozes 
identitet. Soze er tilsyneladende bagmand 
for en række storslåede kup samt bane
mand for så godt som alle filmens perso
ner. Verbal Kint (Kevin Spacey) er en af de 
få overlevende fra det endelige kup, og via 
hans vidnesbyrd bliver kommissæren og 
publikum vidne til en række fantastiske 
historier i flash-back, der optegner forhol
det mellem en gruppe kriminelle og deres 
bagmænd sam t præsenterer os for den 
quasi-mytologiske Keyser Soze. For hvert 
flash-back bliver vi præsenteret for nye 
personager og optrin, som  nedbryder 
vores evne til at finde sammenhæng. 
Filmens slutning er en regulær dekon
struktion af Verbals historier. Alt hvad 
kommissæren, hvis indsigtniveau i plottet 
stemmer overens med publikums, har 
baseret sine mistanker på, bliver afsløret 
som opspind. I sidste scene viser Verbal 
sig at være Soze, hvilket gør, at vores hidti
dige svagt underbyggede hypoteser falder 
helt til jorden. Vi har nok  fundet vores 
helt/skurk, m en filmens handling er nu 
om  muligt endnu mere uhåndgribelig, da



a f Niels Henrik Hartvigson

Fig. 1

vi ikke har en chance for at vurdere hvad 
og hvor meget i Verbals flash-backs, der 
var sandt.

Stereotyper. Overfor et exceptionelt uklart 
plot hersker der til gengæld ekstrem klar
hed, hvad angår miljøbeskrivelse og figu
rer. Walter Lippmann beskriver i sin 
afhandling om  vores brug af stereotyper 
disses funktioner for forståelseskategorier, 
som  genveje til forståelse, som udtryk for 
virkelighedsreference og som udtryk for 
holdninger til verden.

Med hensyn til stereotypens funktion 
som  virkelighedsreference kan man i for
hold til fiktive tekster sige, at den verden 
fiktionen optegner bliver mere eller m in
dre kompleks afhængigt af i hvor høj grad

der bruges stereotypiske fremstillinger af 
figurer og miljøer frem for komplekse 
fremstillinger. I denne forbindelse må 
man sige, at Usual Suspects markerer et 
distanceret forhold til virkeligheden ved 
næsten udelukkende at benytte sig at ste
reotype figurer, miljøer og optrin. Sidst 
angiver brugen af bestemte stereotyper en 
række holdninger til de portrætterede 
figurer og deres verden og derved også til 
disses repræsentanter i den virkelige ver
den.

Machos og sad young men. Præsentation
en af Hockney (Kevin Pollak), McManus 
(Stephen Baldwin) og Fenster (Benicio del 
Toro) er baseret på en stereotyp opfattelse 
af den kriminelle machotype. Deres fysi- 131
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Fig. 2-3

ske evner og deres snedighed er indisku
table, deres egoistiske råhed går til benet, 
og overfor en inkom petent ordensmagt er 
de både sejere og mere mandige. Det 
kommer blandt andet til udtryk i en 
stærkt seksualiseret jargon, hvilket peger 
på dem som udannede og aggressive, om 
end de i deres sproglige fabulering må 
betragtes som fantasifulde.

Filmens plakat (fig. 1) viser med al 
ønskelig tydelighed at Hockney, McManus 
og Fenster via kropsholdning, attitude og 
påklædning er iscenesat som machoer, 
hvilket Keaton (Gabriel Byrne) og Verbal 
ikke lever op til. Keatons påklædning er 
ikke på samme måde integreret i hans 
kropslige udtryk. Idet han bruger sine 
arme til at skærme sig med sin jakke, kan 
han ikke fremvise en kropslig mandighed, 
og han kommer til at fremstå som ikke- 
truende. Det samme gælder for Verbal, der 
skærmer sin overkrop og en ludende 
holdning med sine dysfunktionelle arme, 
der tilsyneladende ikke han holde sig selv 
på plads. Verbal er i det hele taget den eks
treme modsætning til machoen. Richard 
Dyer beskriver i sin artikel om repræsen
tation af homoseksualitet typen the sad 
young man. Der er tale om  en kulturel 
seksualisering af den ikke maskuline krop, 
det sørgmodige blik, den usikre holdning, 
der bruges som genvej til at beskrive bøs- 

132 sen: ”Den sørgmodige unge m and befin

der sig hverken androgynt imellem køn
nene, ejheller leger han med kønnenes 
tegn. Hans forhold til maskulinitet er 
sværere, og derfor sørgmodigt. H an er en 
ung mand og derfor ikke rigtigt en rigtig 
mand. Han er blød; han har ikke endnu 
fået en selvsikker maskulin hårdhed. Han 
er også svagere end en m and” (Dyer, s. 42, 
min oversættelse). Denne beskrivelse pas
ser ganske præcist på Verbal, der i sam 
menhæng m ed machoerne tydeligvis er 
feminiseret. H ans plads i den kriminelle 
sammenhæng er lidt af en gåde, hvilket 
han selv angiver flere gange. I flere græde- 
scener understreges hans følsomhed, og 
hans fysiske svaghed giver sig udslag i at 
han beskyttes og at der tages hensyn til 
ham. Keaton beskytter ham , kommissæren 
tager hensyn til ham, da han bryder sam
men, M cM anus skåler patroniserende for 
ham.

Verbals endelige transformation til Soze 
er plottets m est markante overraskelsesef
fekt og en negering af alle vores hidtidige 
hypoteser om  hans rolle i plottet. Ikke 
desto m indre er hans sidste møde med 
advokaten Kobayashi (Pete Postlethwaite) 
netop iscenesat med en karakteristisk tve
tydighed. Den transformerede Verbal er 
en flot fyr, der nærmest står og poserer, 
mens han tæ nder en cigaret. Et dinglende 
guldur og hans nu velsiddende tøj peger 
på en forfængelig selviscenesættelse over
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for den ældre Kobayashi, der kører op på 
siden af ham  (fig. 2). Blikke udveksles 
efter at han er steget ind og de kører væk i 
tavshed (fig. 3). Scenen, der på ét plan 
bare understreger at Verbal/Soze slipper 
væk, er iscenesat som en ældre mands 
opsamling a f en trækkerdreng. Filmen 
benytter ikke en oplagt lejlighed til at 
nægte de seksuelle implikationer, som 
Verbals karakter havde før transform atio
nen, snarere lægger den en alen til ved at 
lade figuren bevæge sig fra forestillinger 
om  ufrivillig og underkastet seksualitet til 
frivillig og styrende. Filmens iscenesættel
se af Verbal/Soze figuren er en m anipule
ret leg med stereotyper, der tilfredsstiller 
os ved overraskelse og uforudsigelighed, 
frem for at fremstille en sammensat 
karakter. Dean Keaton, hovedpersonen i 
Verbals flash-backs, er derim od mere sam
mensat.

Dean Keaton. Filmen bruger forskellige 
strategier til at antyde en seksualisering af 
Keatons konflikt.

Keaton er den frafaldne, som de andre 
prøver at få til at gå ind  i kriminalitet 
igen. Men han kæmper imod sammen 
med kæresten Edie (Suzy Amis), der 
prøver at holde ham væk fra et liv i krim i
nalitet. Fra starten præsenteres hun som 
en ansvarsfuld kvinde, der gør meget for 
at hjælpe sin mand. H un har gjort ham til 
forretningspartner, h u n  sørger for, at han 
løslades fra fængsel, hu n  forsikrer ham 
om , at han og de har en fremtid.

I fængselsscenen provokerer McManus 
Keaton ved at undre sig højlydt over hans 
nye legale livsstil. Han kalder Keaton “the 
lawyer’s wife”, hvormed han kraftigt anty
der at Keaton er feminiseret. Samtalen 
mellem de to  (fig. 4-6) er delvist optaget 
sådan at Keaton fører samtalen direkte til 
McManus’ skridt, og i kombination med

Fig. 4-6

hans replik: ”1 want nothing to do with 
any of you. I beg your pardon, you can all 
go to hell” leverer filmen en stilistisk 
antydning af, at Keatons modvilje har en 
seksuel kant (fig. 6).

Scenen, hvor de fem bliver løsladt, er et 
slående eksempel på filmens tematiske 
kobling af homoseksualitet/kriminalitet 
over for heteroseksualitet/lovlydighed.
Som den sidst frigivne træder Keaton med 
sin Edie ud på trappen foran politistatio
nen (fig. 7), alt imens de andre befinder 
sig udenfor. Keaton bliver først opm ærk
som på Verbal på trappen bag Edie (fig. 8- 
9), der uden at opdage noget forsikrer 
ham  om, at hans nye liv har en chance, 
hvis de holder sammen. Under den efter- 1 3 3
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Fig. 7-9

følgende samtale med Edie skeler Keaton 
hele tiden bekymret tilbage til m ændene i 
byrummet. Hverken Hockney med hans 
udfordrende blik, McManus med hans 
provokerende tandstiks-gumleri, Verbal 
med hans sørgmodige blik eller den 
bevægelige Fensters søger at skjule en 
intens interesse for Keaton. (fig. 10-15). 
Scenen har en slående lighed med en 
cruising-scene, hvor byrum m et er locus 
for en seksuel kontakt, som kun de indvie 
de kender til. Det heteroseksuelle par er 
omgivet af blikke og energier, som kun 
den mandlige part opfatter. Hvor truslen 
m od Keaton rent plotmæssigt er at blive 

134 presset ind i kriminalitet, giver filmen

med sin iscenesættelse dette valg en seksu
el dimension således at det samtidig kan 
opfattes som et valg mellem en heterosek
suel og en homoseksuel livsstil.

Da Verbal opsøger Keaton i dennes lej
lighed demonstreres Verbals fysiske mag
tesløshed. Provokeret a f Verbals forsøg på 
at overtale ham  til at være med i et juvel
røveri, tæver Keaton ham . Igen går filmen 
ind og antyder en seksuel undertekst. 
Keatons knytnæveslag m od Verbals mel
lemgulv er ude af billedrammen og hvad 
vi ser og hører er anstrengte udtryk og 
ufrivillige støn. Samtalen op til og den 
efterfølgende voldshandling er optaget i 
en enkelt nær indstilling, så vi udelukken
de ser de to hoveder i clinch (fig. 16-18). 
De tos tætte placering i rummet og billed
rammens tæ tte beskæring skaber en inti
mitet, hvilket giver afklapsningen af 
Verbal en underfundig karakter.

I løbet af filmen er det meget åbent løb 
med hensyn til, hvem denne Soze er, men 
hen mod slutningen peger alt på Keaton, 
blandt andet understøttet af kommissær 
Kujans monologiske opregning af de utal
lige menneskeliv, Keaton har på samvittig
heden.

Jeg vil i det følgende behandle den 
måde spørgsmålet om homoseksualitet 
kan indgå i tilskuerens hypotesedannelse 
om Keatons rolle i narrativet. Da Koba- 
yashi i bordelagtige omgivelser (fig. 19) 
presser banden til at betale Soze tilbage 
ved at udføre det ultimative kup, er pressi
onen for Keatons vedkommende en døds
trussel m od kæresten Edie. Til sidst i fil
men får vi at vide, at hun  er fundet dræbt 
på sit hotelværelse, et tilsyneladende 
unødvendigt drab eftersom Keaton gik 
med i kuppet.

En hypotese om at Keaton dræt>te 
hende, gøres tillokkende for dem, der har 
sat penge på Keaton som  Soze. Hele
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Fig. 10-15, læses fra øverst tv., øverst th., midt tv., osv.

grundlaget for Sozes mytologiske status 
var netop hans utrolige valg: at dræbe 
kone og b ø rn  for at manifestere sig. Sozes 
(og Keatons evt. parallelle) handling må 
siges at repræsentere en rituel udslettelse 
a f familieliv til fordel for et liv i ensom 
kriminalitet.

Den voldsomme fravælgelse af et hete- 
roseksuelt determ ineret familieliv antyder, 
understøttet af filmens generelle seksuali- 
seringsstrategi, et tilvalg af homoseksuali- 
et.

Homoseksuel metaforik. Den seksuelle 
metaforik blomstrer i Usual Suspects som i 
en række andre film, der foregår i lignen
de machomiljøer. H vor metaforen nor
m alt giver mening på et metaplan, bliver

den i Usual Suspects sært næværende ved 
at stilen understreger replikkernes seksuel
le metaforik.

Under planlægningen af juvelkuppet 
markerer Hockney og McManus sig over
for hinanden som to kamphaner, mens de 
andre ser afventende til. Konflikten 
udm under i, at de to står helt tæt, ansigt 
til ansigt i det mørke rum  (fig. 20). 
Hockney udfordrer McManus til slagsmål 
med spørgsmålet: ”Wanna dance ?” og 
ændrer sin ansigtsposition ved at sætte 
hovedet på skrå, hvilket betyder at de rent 
billedmæssigt står i en position, der ligner 
indledningen til en ordentlig tungeslasker. 
Mens de står dér, oplyses de i et lysglimt 
fra byen udenfor, hvilket fryser deres posi
tion (fig. 21). I denne scene lægger dels 135
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Fig. 16-18

vinklen, dels lyslægningen, altså det stili
stiske system, samt replikkerne an til en 
erotisering af antagonismen mellem 
mænd.

Drengestreger. Ovenforstående konfronta
tion slutter med, at Keaton ryster grinende 
på hovedet, mens McManus og Hockney 
slapper helt af og smilende går fra h inan

Fig. 19

den. Grinet er udover en  konfliktløsning 
samtidig et udtryk for en selvbevidsthed 
hos de implicerede. En lignende selvbe
vidsthed kom m er til udtryk i filmens klas
siske forbryder line-up, hvor de fem på 
skift skal sige replikken ”Hand me the 
keys you fucking cock-sucker”, Scenen 
udm under i en latterliggørelse af politiet, 
da alle fem vælger at forvanske replikkens 
betydning på forskellige måder. Til slut 
kan de fem ikke holde grinet tilbage og 
deres strategi får decideret karakter af 
drengestreger.

Disse eksempler peger på, at de m is
tænkte erkender macho-opførslen som en 
posering, hvilket står i et interessant for
hold til deres macho-identitet. Dyer skri
ver om den homoseksuelle machotypes 
leg med maskulinitet som  udtryk for en 
alternativ seksuel sensibilitet: ’’[Bøssens] 
m acho-strategi er en langt mere bevidst 
brug af maskulinitetens tegn” (Dyer, s. 42, 
forfatterens kursiv, min oversættelse). Han 
relaterer dette til camp og præciserer: 
’’Camp er et helt grundlæggende udtryk 
for unaturliggørelse. I m odsætning til at 
udtrykke en fornemmelse af naturlighed 
henleder cam p hele tiden opmærksomhe
den på de kunstige strategier, der hører til 
den billedmæssige konstruktion af natur
lighed. Camp, drag og macho leger selvbe
vidst med kønnenes tegn, og det er i legen 
og overdrivelsen, at en alternativ seksualitet 
kommer til udtryk -  det vil sige en seksua
litet, der genkender sig selv som havende 
et problem atisk forhold til den konventio
nelle kobling af seksualitet og køn” (Dyer, 
s. 42, min kursiv og oversættelse). 
Karakterernes selvbevidsthed kan således 
angive, at der eksisterer en alternativ sek
suel sensibilitet under deres macho over
flade, hvilket gør dem til ambivalente 
størrelser.
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Fig. 20-21

Hierarkisk seksualitet. ”They all got it in 
the ass from the chief on down, it was 
lovely” er Kints opsum m ering af en vel
lykket forbryderaktion tidligere i filmen. 
At få den i røven bruges her som metafor 
for at blive snydt, overm andet og ydmy
get. De mistænktes sprog er til fulde 
karakteriseret af trusler om at ydmyge 
hinanden og politiet seksuelt. Den talte 
seksualitet impliciterer en magtkamp, 
hvor det hele tiden gælder om at være den 
der nedværdiger, og hvor den ultimative 
nedværdigelse er at blive konfronteret 
m ed en anden mands lem -  typisk at være 
modtager a f analsex og oralsex. Det sidste 
kup, der starter filmen og gentages i en 
variation m od slutningen er det ultimative 
symbol for denne tendens med kun en 
overlevende, der viser sin overlegenhed 
ved at blotte sig og tisse foran de andre.

Hvad enten der er tale om en seksuali- 
seret jargon, den stilistiske antydning af 
seksualitet eller som her regulær seksuel 
opførsel, er der tale om  en ydmyger og en 
ymyget.

Seksuelle forestillinger. Det har været mit 
m ål at påpege elementer af seksualitet, der 
giver tilskueren en fascination på linie 
m ed den, m an  finder i den klassiske noir - 
modsætningsfyldt, m en altid til stede.

Usual Suspects tilbyder par excellence en 
sådan fascination, idet dens insisterende

seksualisering hele tiden tvetydiggøres af 
et manifest kriminalplot, der ikke har 
noget med sex at gøre.

I forlængelse af filmens modsatrettede 
strategier er det for mig at se umuligt at 
tage dens kobling af homoseksualitet og 
kriminalitet til indtægt for en holdning 
eller værdidom om virkelige forhold. Det 
samme gælder filmens repræsentation af 
seksuel omgang mellem mænd som deter
mineret af dominans overfor ufrivillig 
underkastelse.

Usual Suspects er nærmere en legende 
og sofistikeret kom m entar til genrekritik
kens entydige seksuelle forestillinger om 
den klassiske noir.
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Flat is Beautiful (Sadie Benning, 1998)

Skab ståler og skæve blikke
Lesbisk docuart 

a f Kassandra Wellendorf

Konflikten mellem synlighed og usynlig
hed er næsten altid på spil i lesbiskes 
bevidsthed. Metaforen “at leve i skabet” 
dækker over at skjule sin seksualitet for 
omverdenen. Nogle opfatter skabet som 
en tålelig m åde at leve på, mens andre ser 
det som et billede på et samfundsmæssigt 
vilkår, der dagligt skal bekæmpes.

Indenfor homoseksuel kunst har skabs- 
metaforen haft utallige udformninger. I

denne artikel vil jeg se på, hvordan en 
række lesbiske filminstruktører og video
kunstnere (1) siden starten af 1990’erne 
har brugt skabet som drivkraft for en 
særlig æstetik. Skabet som en position, 
hvorfra man med et udenforstående, 
skævt blik betragter resten af verden. Et 
blik, der peger på normaliteten som skæv, 
forkert og fremmed og sætter spørgsmåls
tegn ved de normale koder om familie- 139
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strukturer, seksualitet, køn og kønsroller.
Min tese er, at outsiderens blik kan 

skabe en anden æstetik og et andet virke
lighedsbillede end det gængse. Et virkelig
hedsbillede, der er dybt foruroligende for 
alle, der stifter bekendtskab med det.

Skabets æstetik. Skabsbilledet er tabu for 
mange lesbiske. De færreste i vores vestlige 
nutidige samfund vil indrøm m e, at de 
(undertiden) lever i et skab, men de fleste 
nikker dog genkendende til, at de i deres 
teenagetid mere eller mindre ufrivilligt 
har skjult deres identitet. Både fordi de 
endnu ikke var sikre på deres seksuelle 
identitet, og fordi de -  som de fleste andre 
teenagere -  følte sig skæve og utilpasse i 
“normalitetens” verden.

Sadie Benning (USA), Kathy High 
(USA), Su Friedrich (USA), Barbara 
Hammer (USA) og Cecilia Neant-Falk 
(Sverige) er instruktører, der alle arbejder 
i skellet mellem dokum entär og fiktion -  
og i den genre, man kalder docuart (2). 
Deres film har æstetiske træk tilfælles, en 
stilart, man kunne kalde en ’’skabsæstetik”.

Filmene, jeg beskriver i denne artikel, 
insisterer på et eget sprog, hvor overflader 
og hverdagsting granskes og udforskes i et 
forsøg på at komme ned under overfladen 
og ned til det fortrængte og usynliggjorte. 
Instruktørerne har en billedkunstnerisk 
indfaldsvinkel til filmmediet og arbejder 
med et dekonstruerende sprog, der opløs
er den nære virkelighed til fragmenter ved 
at lade kameraet afsøge “skabets indersi
de”. De filmer normale hverdagsting som 
gulvtæpper, vægge, opvask og legetøj på 
en skæv måde, så tingene løsriver sig fra 
deres sammenhæng og åbner op for en 
nyfortolkning.

Blikket lader sig ikke nøje med det lige
fremme og indlysende. Hver en detalje 

1 4 0  granskes og betvivles, hvilket gør, at

objekterne får nye og overraskende sym
bolske betydninger. Dette skæve blik på 
tv-udsendelser, standard sofaer, opvask og 
køkkenborde får normerne til at blive syn
lige i deres groteske ensartethed, hvilket 
giver plads til en kritisk læsning af objek
terne og de normer, de repræsenterer.

Instruktørerne arbejder alle med en 
opsplittet dram aturgi og sætter altid sig 
selv personligt på spil i deres film.

Sadie Benning ( f  1973). Sadie Benning er 
nok den, der er mest kendt uden for 
homoseksuelle kunstkredse. Da hun  var 
15, forærede hendes far -  eksperimental- 
film instruktøren James Benning - hende 
et Fisher Prize Pixelvision legetøjskamera. 
Kameraet, der kan optage på almindelige 
audiokassetter, har et helt specielt kornet 
s/h “look”. H un kom hurtigt til at danne 
skole inden for formatet og udråbes ofte 
som præstinde for Pixelvision genren.

Ligesom Hammer, Friedrich og High 
arbejder Benning i en billedkunstnerisk 
montagestil, der blander formater og 
materialer. H un bruger repræsentationer 
af virkeligheden som sit vokabularium: 
film- og tv-klip, avisoverskrifter og blad
illustrationer, der blandes med grafik, ani
mation, legetøj, tegninger, dagbogsfrag
menter, familiefotos, found footage og 
nyoptagelser - især af sig selv.

Næsten alle hendes film er optaget i 
hendes teenageværelse, hvor hun med 
hovedet ind i kameraet betror tilskueren 
sine tanker og frustrationer. Man oplever, 
hvordan hun oplever den ydre fjendtlige 
verden inde fra sit indelukke -  sit skab, 
hvor en spirende, men endnu skjult les
bisk identitet er ved at folde sig ud.

Filmene er (selvfølgelig) rekonstruktio
ner, men den tidslige afstand mellem 
følelsernes opdukken og filmenes produk
tionsforløb er minimal.
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Hvor mange af de andre instruktører 
arbejder m ed  rekonstruktioner af en for 
længst svunden teenagefortid, producerer 
Benning ren t faktisk sine første film, mens 
hun  står m id t i konfliktens kerne.

Su Friedrich ( f  1954). Su Friedrich har 
lavet et væld af personlige docuart film, 
heraf fire m ed  lesbiske temaer. Et yndet 
tem a for hendes film er, hvordan fortiden 
præger og sætter sig spor i nutiden. 
Hendes lesbiske temaer spænder over les
bisk barndom  i 50’erne (Hide and Seek), 
outsiderens blik på det heteroseksuelle 
bryllupsritual (First Comes Love), lesbisk 
kærlighed mellem nonner (Damned IfYou  
D ont) og kærestesorg (Rules o f the Road).

Hendes film er oftest s/h, og hun har en 
udbredt b rug  af found footage. Hun 
optræder sjældent selv i billederne, men er 
næsten altid tilstede som  stemme, der i en 
præcis og fortællende prosastil indkredser 
sine temaer.

Cecilia Neant-Falk ( f  1971). Cecilia 
Neant-Falk er svensk. H un har tidligere 
sammen m ed Nina Bergstrøm instrueret 
dokumentarfilmen Vånninor -  beråttelser 
från  garderoben (1996), der handler om 
fem ældre lesbiskes lange liv i skabet. Hun 
er også medstifter af den lesbiske filmfes
tival Dyke-Eye, som for et par år siden 
viste Sadie Bennings film for et svensk 
publikum.

Hun er i sin nye film, Du ska nog se att 
det går over, direkte inspireret af Benning. 
Filmen, som vil blive beskrevet senere i 
artiklen, er stadig i klippefasen, hvorfor 
betragtningerne i denne artikel bygger på 
et gennemsyn af en forredigering.

Neant-Falks temaer kredser alle om 
skabet, både som det opleves af helt unge 
lesbiske og a f  ældre, der har levet næsten 
hele deres liv i skabet.

Barbara Hammer (f. 1939). Barbara 
Ham m er er billed- og filmkunstner. Hun 
har instrueret en overvældende mængde 
af lesbiske kortfilm i 70’erne og 80’erne, 
før hun i 90’erne, begynder at lave bio
graflange film som Nitrate Kisses (1993), 
den selvbiografiske Tender Fictions (1995) 
samt filmen The Female Closet (1998), der 
kaster et kritisk blik på, hvordan kunstver
denen gennem tiderne har sat lesbiske 
kunstnere i skabet - ved stædigt at fortie 
deres lesbiske identitet. (3)

Ham m er arbejder med synliggørelse af 
de mest tabuiserede sider af lesbisk liv 
som et våben m od den daglige usynlig- 
gørelse. I 70’erne var hun således den 
første kvindelige instruktør, der på film 
viste billeder af lesbisk seksualitet i film 
som Dyketactics (1974) og Multiple 
Orgasm (1976).

Ham m er er meget optaget af de meka
nismer, der gør, at samfundet sætter lesbi
ske i skabet, og den pligt lesbiske selv har 
til at holde fast ved deres historie og syn
lighed.

Kathy High (f. 1954). Kathy High er me
diekunstner og instruktør af en håndfuld 
film, der arbejder konceptuelt med m od
sætninger og skift mellem angsten for -  og 
længslen efter - synlighed.

Hun beskæftiger sig med så forskellige 
temaer som teenagealderens lesbiske be
gær og rollespil, feministisk videnskabs
kritik, telepati med kæledyr og sent i sit liv 
at springe ud som lesbisk.

I artiklen er det kun hendes film 
Shifting Positions (1999), jeg vil omtale.

Til trods for, at instruktørerne har forskel
lig alder og baggrund, kredser de alle om 
skabet som æstetisk figur.
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Verden set inde fra teenageskabet - Cecilia 
Neant-Falk. I Cecilia Neant-Falks nyeste 
film, Du ska nog se att det går over, skildrer 
hun helt unge teenagepigers problemer 
med springe ud foran deres familier. Som 
ung teenager søgte Neant-Falk efter bisek
suelle pennevenner i det svenske blad 
OKEJ. Hun fandt, hun havde lettere ved at 
dele tanker og følelser med disse anonyme 
pennevenner end med sine nærmeste.

14 år efter har Neant-Falk sat den 
samme annonce i bladet. Herigennem er 
hun kommet i kontakt med tre lesbiske 
piger, der hver især har fået et videokame
ra. Over en 3-årig periode har pigerne så 
filmet deres liv, virkelighed og konfronta
tioner (eller mangel på samme) med 
forældre og omgivelser.

Pigernes udviklingshistorier har formet 
sig forskelligt, især fordi forældreparrene 
har været væsensforskellige i deres syn på 
homoseksualitet. Det er i filmen fascine
rende at følge deres refleksioner og kamp 
med omgivelserne. Man ser omgivelserne 
gennem deres øjne og deler deres angst 
for at stå frem for familien og åbent tale 
om sig selv og sin homoseksualitet.

Hjemmets fire vægge. 60 % af filmen er 
optaget af de medvirkende selv. Det er 
slående, at når pigerne selv filmer, er det 
ungdomsværelset, stuen, møblerne, nipsfi
gurerne og vinduerne, der er de foretruk
ne motiver (i hvert fald på de mange 
råoptagelser). Kameraet registrerer alt 
muligt hulter til bulter, men foretager især 
en afsøgning af “hjemmets fire vægge”.

Det ser ud som om, at giver man teena
gere, der lever i skabet, et videokamera i 
hånden, begynder de at filme “skabets 
vægge indefra”. En insisterende affilming 
af det, der er omkring dem.

De mange nærbilleder af ting kan være 
142 et udtryk for, at man - for at finde sig selv

-  starter med at søge i de ting, der er lige 
omkring en, før man tø r  bevæge sig læn
gere ud i verden for at søge svar på sine 
spørgsmål og forstå hvem man selv er. (4).

Hjemmet fungerer som  en beskyttelse 
m od omverdenen, men samtidig er det 
også her, m an netop ikke føler sig hjem
me, fordi m an føler sig fremmed over for 
forældre og det miljø, de repræsenterer.

Det skæve b lik  - Sadie Benning. Sadie 
Benning driver denne stil til det ekstreme
-  hjulpet på vej af Pixelvision kameraets 
specielle æstetik og teknik, der i sin form 
lægger op til at skabe forvrængede nærbil
leder, der forvandler ellers velkendte hver- 
dagsobjekter til sære og fremmedartede 
figurer.

I sine første kortfilm fra starten af 
90’erne filmer hun alt fra sit fjæs, sit tv, 
sine vægge, sit gulvtæppe, sin hund og 
familiens opvask. I filmene dækker disse 
supernære indstillinger billedet, så vi ikke 
ser ret meget andet. Benning presser sig så 
tæt på linsen, at hun næsten forsvinder for 
os. Ved at gå så tæt på sig selv og sit rum 
med kameraet, ophører synligheden (både 
af rum m et og af hende) og bliver til en 
usynlighed - en blind billedstrøm.
Fraværet af sammenhængende billeder 
giver os ikke andet valg end at gå ind i 
hendes frustrationer og lytte til hendes 
insisterende tale.

Fragmentering og kedsomhed

“Jeg har en bums, 
min hund  kan lide hundemad, 

jeg kender en pige, hvis arm er lavet a f skinke, 
mange mennesker kan lide skinke.” 

(Benning i filmen Living Inside)

Når man film er det, der ellers er usynligt - 
ikke betydningsfuldt - og slet ikke foto
gent - sker der noget nyt. Det kan være så
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kedeligt at kigge på, at man febrilsk 
begynder at spekulere over, hvad dette bil
lede egentlig dækker over. Eller betyder. Er 
verden så flad og grå? Er der virkelig ikke 
andet på spil i hjemmet end denne kedeli
ge overflade - eller afspejler æstetikken 
teenagerens afmagt over ikke at kunne 
visualisere sin depression på anden vis 
end ved at filme grå overflader?

Granskningen af overfladerne og detal
jerne kan også være et forsøg på nærkon
takt med verden. Teksturen bliver i filme
ne næsten en taktil oplevelse. Man føler 
sig som vokset sammen med genstandene. 
Den franske fænomenolog Merleau-Ponty 
har beskæftiget sig m ed disse relationer 
mellem ting og mennesker: Tingene er en 
del af dig, og du er en del af tingene. Du 
betragter tingene, og tingene betragter dig. 
Du er i verden. Verden er i dig (5). Man 
kan sige, at Bennings film rum m er en 
dobbelt bevægelse: Netop fordi hun føler 
sig adskilt, lukket ude fra verden, søger 
hun i sit formsprog at ophæve denne 
adskillelse ved i sine billeder at skabe en 
sammensmeltning m ed det, der er uden
for hende selv.

Mennesker og ting. Bennings afsøgning af 
sit hjems og sit værelses objekter viser os 
et andet blik, der ikke indpasser sig en tra
ditionel omverdensforståelse. Normale 
ting gøres fremmedartede og derved også 
synlige på en anden måde, end vi er vant 
til. Objekterne i Bennings film fungerer 
ikke kun som et usynligt, gråt tæppe, de 
enkelte elementer bliver også synlige som 
symbolske objekter, der peger ud af rum 
met.

Det er en udbredt m etode at lade ting 
med symbolik i fiktionsfilm, hvor tingene 
bruges som baggrund for talende menne
sker og medrivende fortællinger. I docu- 
art- og eksperimentalfilm, hvor der ofte er

et fravær af lineær og sammenhængende 
historie, er det ikke på samme måde ind
lysende at objekter bruges symbolsk. Ofte 
er dette ikke tilfældet. Men i de tilfælde, 
hvor et kamera stædigt peger på objekter
ne, kan tingene lades med betydning, på 
en anden måde end i fiktionsfilm. De bli
ver mere synlige som ting med en iboende 
mening, fordi de netop løsriver sig fra den 
umiddelbare sammenhæng. (6)

I Bennings film bliver tingene betyd
ningsbærende hovedaktører, fordi det 
næsten er det eneste vi præsenteres for.
Samtidigt med at kameraet går foruroli
gende tæt på objekterne.

Stemmen, der taler på lydsporet, lægger 
også op til en tolkning af billederne. Vi 
har som tilskuere en forventning om, at 
billedsiden illustrerer det talte ord. Vi for
udsætter, at der er en forbindelse, så vi gør 
selv objekterne symbolske.

Benning gør flittigt brug af legetøjsbiler 
og Barbiedukker som figurer i sine fortæl
linger. Barbiedukkerne kysser og kærteg
ner hinanden, et brud på den symbolik, 
man norm alt ville tillægge en Barbie- 
dukke, legetøjsbilerne smadres og bruges 
som symboler for den voldelige verden 
udenfor teenageværelset. Tingene 
omkring Benning fungerer som symboler 
på den verden, hun er udelukket fra. En 
verden, der presser sig ind i hendes rum 
gennem tv, aviser, blade og legetøj.

Indenfor/Udenfor. Hvis man ser Bennings 
kortfilm i kronologisk rækkefølge, vil man 
lægge mærke til, at hun foretager en 
bevægelse fra inde til ude. Fra teenage- 
rum m ets klaustrofobi til gadens frygtind
gydende kaos.

De mange billeder af vinduer får betyd
ning som en åbning ud mod verden og 
fungerer samtidig som et værn -  et filter 
mod den verden, som Benning hele tiden 143
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refererer til. A Place Called Lovely (1991) 
handler direkte om hendes angst for den 
voldelige verden på den anden side af 
ruden. Hun skriver ofte sine titelskilte 
direkte på ruden og på tv-skærmen, som 
også kommer til at fungere som et vindue 
ud m od den fjendtlige verden.

I Living Inside (1989) og A New Year 
(1989) forskanser hun sig på sit værelse 
som for at værge sig mod den kaotiske, 
fjendtlige verden, som hun gentagne 
gange kalder sindssyg og voldelig. Men 
selv om hun gemmer sig fra omverdenen 
på sit værelse, kan hun alligevel ikke und
slippe påvirkningen udefra. Men ser tv
udsendelser med homofobisk tale, spille
film med heteroseksuelle klichéer og avis
artikler om m ord og brand.

Hendes film er aggressive i tonen og 
indeholder en stærk længsel efter at kunne 
være sig selv og bryde med alle disse nor
mer. Fordi hun er isoleret, opleves verden 
som fjendtlig. Hun indser, at hun kun 
spiller en ganske lille rolle i verden og 
ærgrer sig over ikke at kunne stille noget 
op og lave mere om på tingenes tilstand.

Efter et par år begynder hun i sine film 
at komme med direkte opfordringer til 
oprør. Tydeligst i Girlpower -  Part 1
(1992), hvor hun tager bladet fra munden 
og opfordrer til kamp. “Du bestemmer i 
verden -  kvindekærlighed for altid! Mand
- Lyt til mig eller dø!” Med gruppen Bikini 
Kills sangtekst på lydsporet: “Vi er Bikini 
dræberne og vi vil have revolution nu!” 
Girlpower -  Part 1 indeholder hele 
bevægelsen fra inde til ude, fra selvmedli
denhed til kamp, fra spirende vrede til 
bevidst raseri.

Et andet blik - Flat is Beautiful. I den 50
m inutter lange Flat is Beautiful (1996) 
forener Benning sine temaer med en læn- 

144 gere fiktionshistorie. Hun er ikke mere

selv til stede i billedet, men gør i stedet 
brug af et alter ego -  den 13-årige pige 
Taylor.

Taylor bor sammen m ed sin mor Peggy 
og deres homoseksuelle lejer Quiggy. 
Hendes far har hun kun telefonisk kontakt 
med. Taylor er forelsket i en skoleveninde, 
men kan ikke helt finde ud af, hvordan 
hun skal springe ud som lesbisk i sin 
familie. Hun prøver at spejle sig i bøsse
vennen Quiggy, men der er alligevel langt 
fra hans promiskuøse liv til Taylors spink
le forelskelse.

Titlen Flat is Beautiful har mange kon
notationer: at et androgynt fladbrystet 
udseende også er smukt; at alle personer
ne har et “fladt” syn på hinanden og virke
ligheden; at de i kampen for normaliteten 
lever et “fladt”, gråt og kedeligt liv beståen
de af tv-program m er og tv-dinners (7). 
Desuden arbejder filmen med en “flad” 
æstetik; alle personerne bærer flade for
græmmede papmasker; byen er næsten 
udelukkende filmet i flade billeder af 
butiksfacader, graffitimure, asfalt og 
tomme ruder; interiøret er filmet i det 
kornede Pixelvision format, der tværer 
motiverne ud og giver en uklar og frem
medartet billedkarakter.

At fladt er “smukt”, er altså et brud på 
det udbredte skønhedsideal, at kun en stor 
barm  er fager, men fungerer også som en 
sarkastisk kom m entar til, at filmens per
soner higer efter at være normale og 
“smukke” og derfor vrider sig selv ind i en 
flad og undertrykkende normalitet, der 
ikke giver plads til individualitet.

En verden befolket af aliens. 1 filmens 
første scene ser man Taylor i en skolegård 
omgivet af bø rn  med masker på. Scenen 
virker foruroligende og skræmmende. Der 
sker ikke noget voldeligt i scenen, men 
man sidder som  på nåle og forventer det.
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Et udsnit af Sadie Bennings værker. Ø.tv. I f  Every Girl Had a Diary (1990). Ø.th. A Place Called Lovely (1991). N.tv. It
Wasn't Love (1992). N.th. Girl Power - Part 1 (1992)

Både fordi der er tradition  for at bruge 
skolegården som m obningsarena - især i 
en film om en lesbisk pige, og fordi filmen 
lader de maskeklædte børn  defilere forbi 
kameraet (og Taylor), som om de vil 
komme til at få en rolle i filmen, hvilket 
de dog ikke direkte får.

Taylors angst er tydelig i hendes krops
sprog og i maskens forgræm m ede udtryk. 
Kameraet viser hendes P.O.V. ned på fli
serne og skolegårdens asfalt. Det er som 
om  Taylor hele tiden fæstner sit blik på 
overflader, asfalt, m ure, butiksfacader og 
ruder i stedet for at kigge på mennesker. 
Som om h u n  bevidst tager blikket væk og 
undgår kontakten m ed de andre.

De maskeklædte børn optræder dog 
som aliens i et natligt mareridt, hvor 
Taylor har mandetøj på. De forfølger 
hende for at spise hende. Taylor fortæller 
grædende sin mor, at det føles som om 
hendes drøm  foregår i virkeligheden. Den 
angst, der lå under overfladen i den første 
scene, udløses i Taylors mareridt. Aliens- 
børnene er repræsentanter for den verden, 
hun er bange for. Der er ikke langt fra 
drøm m en til skolegården. Taylor bekym
rer sig om, hvordan de andre børn vil rea
gere, når de finder ud af, at hun er lesbisk.

Dobbeltansigtet. Filmens personer har 
forskellige ansigter, alt efter hvem de er 145
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sammen med. Moderen Peggy er beskyt
tende og kærlig over for Taylor, men over 
for Quiggy er hun en hjælpeløs lille pige, 
der selv har brug for hjælp. Quiggy klager 
over, at han er for spinkel og at ingen 
m ænd vil have ham, men han kaster sig 
alligevel ublu over det første og bedste 
pakkepostbud, der kommer ind ad døren. 
Her præsenteres man for en samlejescene, 
der virker helt grotesk, fordi mændene 
stadig har masker på i sengen. Selv når 
Quiggy giver oralsex til pakkemanden, 
gøres det gennem masken, den er bare 
skiftet ud med en maske, hvor m unden er 
vidåben.

Man har indtryk af, at Taylors skole
veninde gerne vil være tæt på Taylor 
udenfor skolen, men i skolegården vil hun 
ikke holde hånd. I telefonen fortæller hun 
Taylor, at de andre kalder dem kærester, 
men at Taylor jo ikke er en dreng? “Du er 
en pige,” fastholder hun, “nej jeg er ikke,” 
svarer Taylor stædigt, “hvad er du så?” 
spørger veninden. Taylor svarer ikke. 
Denne telefonsamtale sammenfatter p ro 
blematikken i filmen. Der er ikke plads til 
det anderledes. At være lesbisk er ikke en 
mulighed og knap et ord, de unge kender. 
Hvis ikke man passer ind i normerne, fin
des der hverken et sprog eller et sæt koder, 
man kan leve efter.

Maskerne er malet med et forvrænget 
og desperat, næsten grædende udtryk. Det 
kunne symbolisere, at man må fordreje 
sin fremtræden for at tilpasse sig, og der
for bliver forgræmmet og skæv i ansigtet.

Vi er alle skæve. Filmen handler prim ært 
om Taylor, men moderen Peggy spiller 
også en stor rolle som spejl for Taylor.
Hun er en kvinde, der prøver at tilpasse 
sig norm erne, selv om  hun har svært ved 
at presse sig ned i dem.

1 4 6  Kameraet følger hende på en bustur,

hvor hun afmægtigt sidder og kigger ud 
ad vinduet. Disse kameraindstillinger lig
ner til forveksling de mange blikke ud ad 
vinduer, som Benning h ar vist i sine tidli
gere film. Ruden er snavset til af graffiti og 
ridser, virkeligheden synes fjern og under
lig, ikke til at få øje på.

Moderen viser sig at opleve verden som 
lige så “alien” som Taylor. Men hun  prøver 
alligevel at tilpasse sig. H un får en mande- 
kæreste, en håbløs type. Da moderen for
tæller sin veninde Cindy om ham i tele
fonen, roser hu n  ham til skyerne. Han er 
vidunderlig! Fantastisk til at lave mad! På 
spørgsmålet om , hvad han  arbejder med, 
ved hun ikke rigtigt hvad hun skal svare. 
Det er tydeligt, at hun ikke ved særlig 
meget om ham , men at han udfylder et 
tom rum  i hendes liv. H an  skal hjælpe 
hende med at leve op til normerne om, at 
en kvinde skal have en mand. Få hende på 
ret køl igen og lappe hendes ydre facade. 
Men at det netop er det, han ikke evner, er 
jo paradokset. Han har ikke noget arbejde 
og de har ikke nogen reel kontakt med 
hinanden. Da hun afslutter telefonsamta
len med veninden, falder hun sukkende 
sammen.

Det eneste møde, vi ser mellem Peggy 
og hendes kæreste, består i en gennem 
spilning af forskellige fagter og klichéer, 
hvor Peggy skiftevis afviser kæresten og 
kaster sig over ham. Vi er som tilskuere i 
tvivl om, hvilken af maskerne, der er den 
rigtige: Den kyske rolle eller den forføren
de.

Taylor, der er ved at blive bevidst om 
sin lesbiske identitet, betragter det grote
ske i Peggys og Quiggys jagt på normalitet 
og kærlighed for enhver pris. Det er måske 
ikke så underligt, at Taylor -  i det miljø - 
har svært ved at bekende kulør og kaste 
masken af sig.

Den eneste, Taylor springer ud overfor
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er Quiggy. Hun viser sin anerkendelse 
over for ham  ved at sige: “Jeg synes det er 
fint, at du bliver forelsket i mænd og har 
sex med dem.” Han takker forlegent, hvor
efter hun fortsætter: “Hvis en pige blev 
forelsket i mig, ville du så synes det var 
fint?” Quiggy lader som  om, han synes det 
er okay, at Taylor er lesbisk, selv om  det er 
tydeligt, at han er rystet. Han sidder som 
stivnet i sit badekar -  stadig med sin gro
teske maske på.

Overvågning og pixelkorn. Filmens æste
tik understøtter Taylors oplevelse af frem
medhed og klaustrofobi i sine omgivelser. 
Framingen lukker ofte billederne og 
spærrer for udsynet, hvilket skaber en 
klaustrofobisk og ”flad” stemning (8). 
Skellet mellem inde og ude forstærkes af, 
at lejligheden, hvor Taylor bor med sin 
m or og Quiggy, er filmet i s/h Pixelvision 
med dets karakteristiske forstørrede pix- 
els, mens verden udenfor lejligheden er 
filmet på 16 mm s/h film. M areridtet er 
også filmet i Pixelvision, da drøm m en jo 
er et udtryk for Taylors indre verden.

Da det meste af filmen er filmet som en 
visualisering af Taylors oplevelse af ver
den, forbløffes man, når stilen ændres 
radikalt, som  når kam eraet pludselig ænd
rer vinkel til fugleperspektiv og i lejlighe
den bruges som overvågningskamera. Det 
kan være et udtryk for, at Taylor derhjem
me føler sig overvåget, at omverdenens 
fordømmelse af det anderledes også er til 
stede som trussel inden for hjemmets fire 
vægge. Det er også et brud, når kameraet 
som omtalt tidligere følger moderen på en 
bustur, uden at Taylor er med i scenen. 
Men det giver mening, når scenen viser, at 
moderen deler Taylors virkelighedssyn.

Man får indtryk af, at Taylor er til stede 
som et blik i alle scenerne, at hun både ser 
Peggy have sex med sin kæreste, Quiggy

have sex med pakkepostbudet og hører 
moderens telefonsamtale med veninden. 
Men Taylor er rent faktisk ikke tilstede i 
scenerne. Man er så vant til Bennings per
sonlige stil i hendes film, at man regner 
med, at kameraet er lig pigens blik. Men 
det er jo Bennings blik og ikke den fiktive 
piges blik, der er tale om. Bennings blik er 
altid tilstede i kameraets øje.

Benning understreger i et interview, at 
hun bruger situationerne som registrerin
ger fra - og kommentarer til hendes eget 
liv (9).

Vores hovedperson har en dobbeltiden
titet - og det har vi andre også, synes 
Benning at sige. Det at være anderledes 
passer lige så vel på filmens andre perso
ner, der alle er i konflikt med deres roller. 
Men fordi de ikke stiller deres ensomhed 
til skue - men i stedet gemmer den bag en 
maske - kan man ikke se de andres 
ensomhed. De forbliver alle isolerede indi
vider.

Med udgangspunkt i sin lesbiske identi
tet skildrer Benning normaliteten som 
skæv og sig selv som anderledes i teen
ageårene. Men samtidig formår hun at 
skildre teenagerens generelle utilpassethed 
i et heteroseksuelt normalitetssamfund.

Det feministisk-lesbiske projekt - Barbara 
Hammer. Mange lesbiske kunstnere i USA 
har i 90’erne søgt at fremstille en lesbisk 
seksualitet, der både adskiller sig fra 
70’ernes feministiske stil og fra den hete- 
roseksuelle pornografis afbildning af les
bisk sex.

I 70’erne var trenden at hylde kvinde
kroppen som værende i pagt med naturen 
og - for enhver pris - at undgå al penetra
tions- og underkastelsessymbolik, mens 
den lesbiske kunst i 90’erne i udbredt grad 
dyrker crossdressing, s/m fantasier og 
dildoer. 147
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Nitrate Kisses (Barbara Hammer, 1993)
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Barbara Ham m er - den ældste af 
instruktørerne - bygger bro mellem 
70’erne og 90’erne både i sine films æste
tik og det politisk/seksuelle indhold. Som 
Benning mixer hun personlige statements, 
found footage, avisudklip og animation 
med forskellige nyoptagelser af kroppe og 
hverdagsting. Men hvor Bennings motiver 
oftest er kulturens symboler, bruger 
Ham m er naturmotiver og nøgne kvinde
kroppe som hovedingredienser i sine film.

Ham m er nøjes ikke med at filme ska
bets inderside -  hun laver seksualpolitiske 
film med direkte opråb til aktion. Hun 
fortsætter 70’ernes feministiske projekt: at 
skabe et alternativt sprog, der bryder med 
den dominerende patriarkalske diskurs.

I Tender Fictions bruges der både tekst
skilte og voice-over som advarsel m od at 
fortælle i et sammenhængende traditio
nelt sprog: - “Lad være med at fortælle 
lineært” - “Find spor af en moddiskurs!” - 
“Vi søger altid efter narrativitet, men 
sådan er virkeligheden ikke, virkeligheden 
er fragmenteret.” Hammers pointe er, at 
søger man en sammenhængende narrativ 
historie, fortrænges det skæve og anderle
des; lesbiske og andre afvigere bliver usyn- 
liggjort, og det, der fornægtes og skæres 
væk, forsvinder ganske enkelt. Derfor 
søger hun i sine film at grave fragmenter 
af lesbisk historie frem.

Hammers billedsprog underbygger 
dette projekt. Hun filmer ruiner, forladte
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bygninger og ituslåede ruder. Kameraet 
leder og leder hen over overflader, skuffer, 
skabe og køkkenborde i en insisterende 
kærtegnen og gennemboring af fladerne. 
Denne afsøgning af og pegen på overfla
der bliver symbol på alt, hvad der ligger 
under overfladen, gem t af vejen, for- 
trængt. Kernefamiliens symboler fylder 
billedet, og køkkenborde og møbler bliver 
udtryk for en livsstil, der helt har trængt 
det anderledes væk. Som billeder af det 
fortrængte materiale viser hun en række 
familiefotografier, smalfilmsoptagelser og 
nutidige optagelser a f lesbisk kultur, der 
blandes med plakater, bogomslag og 
filmklip - kulturens forvrængede udtryk 
for lesbisk seksualitet.

Hun leder efter det usynlige, samtidig 
m ed at hun sørger for at dokumentere og 
gøre det nuværende synligt - som for at 
råde bod på fraværet af fortidig lesbisk 
dokumentation.

Nitrate Kisses. Nitrate Kisses fra 1993 er 
Hammers første lange dokumentarfilm. 
Titlen indikerer, at filmen søger at råde 
bod på filmhistoriens udbredte fornægtel
se af homoseksualitet - især i form af kys 
og elsken (10). Men filmen er mere end en 
hyldest til homoseksuel kropsudfoldelse. 
Den er en historisk gennemgang af sam
fundets systematiske usynliggørelse af 
homoseksuelle. Filmens hovedvægt er Det 
3. Riges udryddelse af tyske lesbiske og det 
efterfølgende totale fravær af historisk 
dokum entation af denne forfølgelse.

Som modbillede iscenesætter hun en 
voldsom synliggørelse af lesbisk seksuali
tet ved at vise os to næsten 80-årige kvin
der der har sex for aben skærm. Selv om 
belysningen er poetisk og kameraet “eks
perim enterende”, ser m an tydeligt kønsor
ganer, ansigter fortrukket af lyst og aktive 
hænder i gummihandsker.

For at kompensere for det ældre lesbi
ske pars mangeårige liv i usynlighed gør 
Ham m er dem nu eftertrykkeligt synlige på 
celluloiden, på en måde, der sætter publi
kums fordomme på spidsen.

I filmen vises også en hvid og en sort 
bøsse der har sex. Også her brydes publi
kums forventning, for efter den eksplicitte 
sexudfoldelse mellem kvinderne præsen
teres man for blød sex uden hverken 
penetrering eller oralsex. I stedet ses bløde 
legende brydekampe kun afbrudt af par
rets forskellige jaloux kæledyr. Kønsor
ganerne går nye uventede veje uden at 
indskrive sig i en hård pornografisk isce
nesættelse.

Hukommelse og opløsning. Hammer 
arbejder med en æstetik, der opløser hel
heder og overblik. Hun går med vilje helt 
tæ t på detaljer for at rive overblikket væk.
Alt imens hun hele tiden stiller spørgs
målstegn ved begreberne sandhed, 
hukommelse og fortælling.

I den selvbiografiske film Tender 
Fictions (1995) vises billeder fra et hjem 
med opvask, kedelige vægge og rod, der 
sammenklipper med familiefotos og smal
film. På lydsporet fortæller hun barn
domshistorier og opløser på samme tid 
det fortalte ved at lade hver historie efter
følges af statements som: “Når vi taler om 
fortiden, lyver vi lige så hurtigt, som vi 
trækker vejret.”

Som en kom m entar til 90’ernes nykon
servative fokus på kernefamilien bruger 
Ham m er som i Nitrate Kisses standard
møbler som symboler på den normalitet, 
der fortrænger individualiteten Samtidig 
med, at hun viser 50’er-tegninger af stan
dard dagligstuer, præsenterer hun os for 
skrevne statements som: “Undgå assimila
tion!”- “Konstruer en selvbiografi før 
nogen gør det for dig” - “Gør vold på kro- 1 4 9
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Tender Fictions (Barbara Hammer, 1995)

nologien, lov ikke at fortælle sandheden, 
opfind detaljer, vær anti-narrativ og stol 
ikke på din hukommelse!”

Ham m er har samme kritik af huset 
som symbol på kernefamiliens snærende 
bånd i en tidligere kortfilm Doil House 
(1984), hvor et dukkehus ved hjælp af ani
mationsteknik møbleres på borgerlig vis, 
men som, efter en voldsom nedbrydning 
af vægge og vinduestremmer, i stedet 
ender med at blive befolket af personlige 
objekter - fotos af instruktøren, gum m i
støvler og alskens ragelse. Til slut over
dækkes det af efterårsblade, bæres ud i 
haven og sættes op i et træ. Huset ændrer 
funktion til legehytte. En udvikling fra en 
stram kulturbestemt boligindretning til et 
alternativt “naturligt” rum  for personlig
hed og individualitet.

Tender Fictions bevæger sig fra barn
dommens ikondyrkelse af Shirley Temple, 
moderens drøm  om at datteren også skal 

150 blive barnefilmstjerne, ægteskabet med en

mand og flugten fra ægteskabet for helt at 
kunne hengive sig til malerkunsten. Ham
mers møde m ed feminismen i 70’erne, 
skiftet fra hetero- til homoseksuel i en 
alder af 30 år, hendes mange seksuelle 
udskejelser i det lesbiske miljø og endelig 
sent i livet hendes valg af livspartner.

Længslen efter synlighed. Hammer deler 
både Bennings og Friedrichs drøm  om at 
kunne gifte sig med en kvinde. I slutnin
gen af Tender Fictions indgår Ham m er 
registreret partnerskab med sin livsledsa- 
gerske, og slutter filmen med statementet: 
“Jeg er en synlig lesbisk!”

I Bennings kortfilm Me and Rubyfruit 
(1989) diskuteres det latterlige i, at to 
piger ikke kan gifte sig. I Me and Rubyfruit 
bruges i øvrigt samme filmiske metode 
som i Tender Fictions og Nitrate Kisses 
(som i Friedrichs film The Ties That 
Bind): diskussionen foregår mellem det 
talte sprog og det skrevne. Mellem en 
voice-over og håndskrevne papirstykker.

I I f  Every Giri Had a Diary siger 
Benning til kameraet: “Jeg venter på den 
dag, hvor jeg kan gå på gaden og folk vil 
sige: der går en lebbe! Hvis de ikke kan 
lide hvad de ser, vil de synke dybt ned i 
jorden, hvor de bliver nødt til at forholde 
sig til sig selv. Måske vil de vende tilbage, 
men så vil de respektere mig.”

Længslen efter synlighed er ens for 
Benning og Hammer, men de formidler 
det i to forskellige temperamenter. Begge 
bruger collageformen og iscenesættelsen 
af lesbiske kærtegn, men mens Benning 
nøjes med at vise os Barbiedukker, anima
tion og små blufærdige kys mellem men
nesker, klasker Hammer den ægte vare i 
hovedet på os - fyldt m ed kønsorganer, 
orgasmer og menstruationsblod. Begge 
instruktører bruger dog hjemmet som bil
lede på det kvælende og ensartede, der
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kvæler enhver form for individualisme og 
anderledeshed.

Hvor Benning i sine kortfilm forbliver 
på sit værelse og iscenesætter sine frustra
tioner og fantasier, går Hammer ud og 
laver politisk aktion - ved at grave en fæl
les historie frem og gøre sit personlige 
projekt til et fælles lesbisk projekt.

At undslippe sin fars billede - Kathy 
High. Kathy High arbejder som Friedrich 
og Hammer med fortiden som indlejret i 
tingene. Shifting Positions (1999) bruger 
forskellige formsprog til at komme rundt 
om  sit tema - forholdet til barndom m en 
og angsten for at springe ud og derved 
rive familiens billede af én itu.

Filmen består af tre dele, hvor den 
første del h ar titlen Last Home. Et tomt 
hus udforskes, kameraet går tæt på skabe, 
skuffer, vandhaner, lysekroner og flisegul
ve. Idet en hånd leger med tingene, åbner 
skabe, trækker skuffer ud, tænder og sluk
ker for vand og lys, klippes erindringsflash 
fra Highs barndom  ind. Man ser bl.a. en 
dreng springe ud fra en vippe, en lille pige 
sparke en større pige, og to piger, der 
charmer og gør sig til foran kameraet. Ved 
gensynet m ed barndomshusets interiør, 
startes associationskæder, og fortiden gen
læses. Det er ikke en tydelig historie, der 
dukker op, men fragmenter af en piges liv 
og hendes ageren og indladende krops
prog foran kameraet, der sandsynligvis er 
faderens blik.

I anden del - Napping - høres Highs 
stemme fortælle om engang, hun som ung 
var på biltur med sin far. Faderen har lånt 
hende sit filmkamera, og hun filmer ud ad 
vinduet, m ens faderen er opslugt af sine 
egne tanker. Hun er travlt optaget af at 
affilme nummerplader, da kameraet plud
selig fanger to  kvindelige bilister, der kær
tegner hinanden. H un er paralyseret,

noget sker inden i hende. Hun er frastødt 
og tiltrukket på samme tid. Faderens til
stedeværelse gør, at hun bliver lammet af 
angst over, om  han har set de to kvinder 
eller opdaget, at hun har set dem. De to 
kvinder bliver en projektion af hendes 
eget begær. Hvis faderen ser kvinderne 
kærtegne og kysse hinanden, vil han 
kunne få mistanke om, at hans datter 
måske deler det samme begær.

Det er ikke helt klart, om scenen er en 
rekonstruktion, eller om det er de origina
le optagelser, der bruges i filmen. Der er et 
indklip, hvor de to kvinder lidenskabeligt 
kysser hinanden, hvilket måske ikke er så 
realistisk, da den ene jo kører bilen (men 
der var måske kø?). Under alle om stæn
digheder er scenen en stærk visualisering 
af en hændelse, der har brændt sig ind i 
hukommelsen hos High.

Anden del slutter med ordene: “Jeg ville 
fortælle ham det, men da jeg endelig fik 
taget mig sammen til det, var han allerede 
ved at hvile sig.” Denne sætning er optakt 
til tredje (og sidste) del -  Behaviour o f 
Fascination. Fra bilturen til denne scene er 
der gået måske 15 år. Fortælleren besøger 
sin far for endelig at fortælle ham, at hun 
er lesbisk, men hun kommer for sent: han 
er allerede på vej ind i en formørket 
demens. High filmer faderen, der skændes 
med sin nuværende kone om det rimelige 
i, at han skal tage en afføringspille. High 
har kameraet rettet m od sin far i én lang 
indstilling. I stedet for at hun fortæller 
ham noget om sig selv, foregår der en 
kamp for overhovedet at få kontakt med 
ham. De har skiftet roller. Fra far-datter til 
m or-søn. I stedet for, at det er datteren, 
der skjuler noget for sin far, er det, der 
sker foran kameraet, at faderen skjuler 
noget for datteren. Han lader som om han 
sluger sin pille, men har skjult den i sin 
lomme. Kameraet afslører svindlen og da 151
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High fortæller faderen, at han har hul i 
lommen, afslører han sig selv.

Da faderen endelig har slugt sin pille, 
opfordrer High ham til at tage kameraet 
og filme hende. For første gang i filmen 
ses nu billedet af High som voksen. Da 
faderen vender kameraet mod High, sæt
ter han hende ind i en heteroseksuel 
begærsrelation. Først kan han ikke fange 
hende med kameraet, hun er uskarp (= 
usynlig), dernæst fanger han hende ind 
ved at fokusere og stille skarpt på læberne 
og dernæst øjnene. Han siger til hende: 
“Du er smuk, jeg ville ønske, at jeg var 15 
år yngre og ikke din far.” Hun smiler og 
siger, “Det er sødt...”

Hendes projekt må siges at være m is
lykkedes: Hun kom for at springe ud, men 
ender med at reducere sig selv til objekt 
for et mandligt blik. Faderens blik på 
hende bliver en forlængelse af filmopta
gelserne fra barndom m en, hvor faderen 
gennem kameraet flirter med sine døtre 
og herigennem påvirker og former piger
nes kropssprog og billede af sig selv. High 
går fra at være den frembusende og insi
sterende moder, der irettesætter sin søns 
stædige og barnlige opførsel, til at blive 
den lille sky datter, der gerne vil gøre sig 
godt på det billede, hendes far skaber af 
hende.

Til filmens sluttekster præsenteres en 
fjerde udtrykskæde: En kvinde sidder 
utålmodigt og kigger på en telefon. En 
rulletekst i højre side af billedet forklarer, 
at det, man ser, er en kasseret optagelse fra 
en tidligere ikke realiseret film med titlen 
A Love Story. Intentionen var dengang at 
vise en kvinde, der utålmodigt venter på, 
at en m and ringer hende op. Men nu er 
High blevet i tvivl: “leg er ikke mere så 
sikker på, hvad billedet viser. I dag tror 
jeg, det er en kvinde, der prøver at samle 

1 5 2  m od til at foretage en opringning.” Her

præsenteres m an for et holdningsskift: fra 
passivt at vente på, at en mand skal tage 
initiativ og række ud efter kvinden, til, at 
kvinden aktivt gør noget for at række ud 
efter det, hun gerne vil have.

Synlig - usynlig. Filmen eksperimenterer 
med forskellige synsvinkler. Både i forhold 
til fortiden og til nutiden. High vil have, at 
faderen skal ændre opfattelse af hende.
(Og kan han det? Vil han  det?) Først vil 
hun ikke vil være synlig for sin far, der
næst ændrer hun  mening og vil gerne 
være synlig, m en da er det for sent. Da 
hun alligevel prøver, gør hun hans hem 
meligheder synlige i stedet for sine egne, 
mens han ikke er i stand til at se hende, 
som den hun er.

Titlen Skifting Positions refererer også til 
kameraets position. Det er ikke ligegyl
digt, hvorhen kameraet peger, eller hvad 
det vælger at fokusere på. Nummerplader 
eller kyssende kvinder? Afføringspiller 
eller kvindelæber? Og m ed hvilket blik 
kameraet aflæser sit motiv. Der er væsent
lig forskel på, om  det er High eller hendes 
far, der betjener kameraet. Eller om  det er 
den generte datter eller den modige datter, 
der filmer. Spejler kameraet fotografens 
opfattelse af virkeligheden, eller opdager 
kameraet noget nyt -  noget, der før var 
skjult? Iscenesætter kameraet handlingen, 
eller registrerer det passivt?

Det er som om faderens blik på datte
ren gennem kameraets øje får hende til at 
gentage barndom m ens charmeattituder 
foran faderens smalfilmsapparat.

Jeg ved det godt, men jeg lader som  om 
jeg ikke ved. Filmen viser tydeligt, hvor 
stor indflydelse og magt et kamera kan 
have på sine omgivelser. Hvad enten 
kameraet bruges til at afsløre, lede efter 
noget, få øje på nye muligheder eller
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Hide and Seek (Su Friedrich, 1996)

påvirke menneskers kropssprog og selvop
fattelse. Kameraet handler og bestemmer 
dagsordenen for, hvad der skal ske foran 
det.

Scenen med faderen, der prøver at skju
le sin pille, bliver grænseoverskridende, 
fordi kameraet insisterer på at afsløre hans 
hemmelighed: jeg (og kameraet) ved godt, 
at du skjuler noget (pillen) for mig, men 
du lader som  om du kan narre mig (og 
kameraet). Det er den samme mekanisme
-  men med modsat fortegn, der er på spil, 
når faderen filmer High. Faderen ved 
godt, at hun  er lesbisk, men foretrækker at 
lade hende blive ved at skjule det. Han 
vender ikke blikket m od hende for at af
sløre hende men for at kaste et andet bil
lede over på hende. N år han vender kame
raet mod hende er det netop ikke hende

som lesbisk han vælger at se, men en 
kvinde der er objekt for det mandlige 
begærs blik. Måske i et forsøg på at gøre 
hende “norm al”. Implicit siger hans hand
ling: hvorfor er du ikke gift, hvorfor har 
du ikke en mand? Du er jo attraktiv, det 
burde kunne være muligt for dig.

Denne konceptuelle film har mange lag 
i sig. Umiddelbart kan den virke banal og 
amatøragtig i sin low tech stil -  Highs 
kameraæstetik m im er ofte hjemmekame- 
raets æstetik - men ved nærmere eftersyn 
indeholder den nok så mange provokeren
de og tankevækkende udsagn. Den funge
rer både på et konkret og på et mangety
digt symbolsk plan. På det konkrete plan 
griber filmen fat i generelle familieproble
mer som manglende kommunikation og 
børns opgør med de billeder, forældrene 153
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kaster i hovedet på dem. Mens den på det 
symbolske plan indeholder en voldsom 
kritik af barndom m ens tvangsheterosek
sualitet.

Rekonstruktion af fortiden - Su Friedrich.
Su Friedrich beskæftiger sig med selve 
livet, som det tager sig ud for lesbiske. 
Forelskelser, kærestesorg, parforhold, fan
tasier og barndom. I Rules o f the Road 
(1993) skildrer hun selvbiografisk sit par
forhold og dets ophør -  symboliseret af 
parrets fælles bil, mens Hide and Seek 
(1996) handler om lesbisk barndom.
Andre af hendes film behandler den lesbi
ske outsiderposition -  som filmene First 
Comes Love (1991) og Damned IfYou  
Don’t (1987).

Hun arbejder ligesom Hammer, High 
og Benning i sine film med montage, 
found footage, symbolsk brug af objekter, 
en personlig voice-over og udsagn i form 
af tekstgrafik. Hendes stil er mere tilgæn
gelig og mere ren i sit æstetiske udtryk. 
Næsten alle filmene er s/h, hun bruger 
ikke collager indenfor samme billedram
me, og inden for hver enkelt film sørger 
hun altid for at holde et ensartet billed- 
æstetisk udtryk. I filmene Damned IfYou  
D ont og Hide and Seek blander hun fikti- 
ons- og dokumentarlag, mens hun i First 
Comes Love og Rules o f the Road udeluk
kende benytter sig af nye dokumentariske 
optagelser.

Friedrich laver film, der rekonstruerer 
følelser omkring hændelser i fortiden -  de 
bedste af dem handler om hendes foræl
dre. Hun ynder at genlæse fortiden ved 
hele tiden at stykke sine erindringer sam 
men i nye konstellationer.

Hide and Seek (1996) er den film, der 
mest direkte peger på skabet som tematisk 
figur. Filmen søger svar på hvordan lesbisk 
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man er anderledes? Hvordan påvirker det 
ens væremåde? Filmen minder om  Flat is 
Beautiful i sin behandling af teenageskabet 
som et problematisk rum . Filmen blander 
et traditionelt fiktionslag med dokum en
tariske interviews med lesbiske på instruk
tørens egen alder. Hide and Seek er den 
dyreste og mest ambitiøse af Friedrichs 
film. Hvor hun  ellers selv plejer at filme 
og klippe sine film, har hun her et 
filmhold og en gruppe skuespillere til at 
hjælpe sig.

Både filmens fiktive hovedperson - en 
lesbisk teenager - og de adspurgte inter
viewofre gør netop det, som titlen udtryk
ker: De gem m er sig og søger på samme 
tid. De skjuler deres dragen mod andre 
piger samtidig med, at de søger at få afløb 
for deres begær. De søger en identitet, et 
sprog at udtrykke sig i, et sted at høre 
hjemme og ligesindede at kunne spejle sig 
i.

Rules o f the Road (1993) er Friedrichs 
eneste farvefilm. På lydsporet fortælles om 
instruktørens forhold til en kvinde, hvor
dan de sam m en først køber en bil og der
næst prøver at dele den imellem sig, da de 
bliver skilt. Projektet mislykkes og de 
mister kontakten til hinanden. Instruktør
en er besat af tanken om en dag at støde 
på bilen med ex-kæresten indeni. Det er 
en generel historie om parforhold og tabet 
af kærlighed. På billedsiden har Friedrich 
klippet dokumentariske optagelser af biler 
ind. Billeder af lige præcis den type stati
on wagon, som  parret havde, og som 
Friedrich troede var unik. Bilen bliver 
identisk med deres forhold, da den har 
været ramme om  alt fra hed lidenskab til 
grufulde skænderier. H un har ikke set det 
før, men opdager nu, at det vrimler med 
denne biltype i New York, og hun får dag
ligt små chok, når hun tro r at se den tabte 
bil.
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The Ties That Bind (Su Friedrich, 1984)

I First Comes Love (1991) filmer Fried
rich vestlige bryllupsritualer, der får et helt 
specielt indhold, fordi optagelserne sættes 
sammen m ed en lang rulletekst, der op
remser alle de lande, hvor homoseksuelle 
nægtes adgang til ritualet. Blikket i filmen 
er ikke kritisk over for ritualet, men kaster 
et sørgmodigt blik på den verden, man 
som homoseksuel er udelukket fra. Hun 
tegner dog ikke kun et lyserødt billede af 
ægteskabet. I filmen ridser hun i bryllups
drøm m en ved at bruge musikfragmenter, 
der kommenterer kærlighedens udvikling 
fra forelskelse til sm erte og adskillelse.

Damtied IfYou D o n t  (1987) handler 
om  nonners tæmning af deres begær. 
Filmen mixer dokumentaroptagelser og 
spillefilmsklip med et s/h fiktionslag om 
en nonne og en verdslig kvinde, der cirk
ler om hinanden og til slut ender med at

gå i seng sammen. På lydsiden hører man 
en skuespiller læse et vidneudsagn op fra 
en retssag om en nonne, der blev døm t til 
livsvarigt fængsel på grund af hendes les
biske seksualitet. Vidneudsagnet er fra 
hendes elsker, der lægger al skylden på 
den dømte, for selv at gå fri. Den dømte 
tvang hende -  i følge hendes udsagn -  
under trance til at begå de seksuelle hand
linger.

I fiktionshistorien præsenteres endnu 
en skabsvariant -  en klostercelle, hvor 
nonnen er ved at gå ud af sit gode skind af 
begær, mens hun traver frem og tilbage 
under et billede af Jesus, der hænger 
skævt.

Fortiden, der tynger. Friedrichs stærkeste 
film handler om hendes forældre. Hendes 
far i Sink or Swim  (1990) og hendes mor i 155
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The Ties That Bind (1984). Sink or Swim 
berører ikke direkte hendes lesbiske iden
titet, men den har fælles tematik med film 
af High og Benning. Den behandler 
Friedrichs ulykkelige forhold til sin far. 
Hvordan han ikke ser hende, som den 
hun er, men som hans druknede lille
søster. Den skildrer datterens savn efter 
faderen, og hvordan hendes liv er styret af 
en lyst til, at han skal få øje på hende og 
elske hende. Hvis hun svømmer langt nok 
ud i vandet, vil han så få øje på hende?

Kritikken af far-datter relationen finder 
man også i både Shifting Positions af High 
og i IfEvery Giri Had a Diary og Flat is 
Beautiful af Benning. Hos High er det 
netop faderen, hun ikke kan springe ud 
overfor, fordi han projierer sit eget drøm 
mebillede af en kvinde over på hende. I I f  
Every Giri Had a Diary er om drejnings
punktet for Bennings aggressive tale, at 
hun ikke tør springe ud over for sin far, 
mens Flat is Beautiful skildrer en far, der 
ikke formår at interessere sig for sin dat
ter. Da Taylor i slutningen af filmen sætter 
spørgsmålstegn ved faderens vilje til at 
møde hende, svarer han, at det er hende, 
der har nogle helt urealistiske forventnin
ger til, hvordan et far/datter forhold skal 
være. “Jeg er ikke supermand, det har jeg 
aldrig påstået, at jeg var!” Girlpower -  Part 
1 slutter med ordene: “Det var i skolen, 
sammen med m in far, i m in egen kultur, 
at jeg følte mig mest alene.”

I The Ties That Bind (1984) - en af 
Friedrichs meget tidlige film - portræ tte
rer hun sin mor. Friedrichs spørgsmål og 
refleksioner vises som håndskrevne tekst
skilte, mens moderens stemme høres som 
voice-over. Moderen var ung i 30’erne og 
40’ernes Tyskland og var på grund af sine 
ikke-nazistiske holdninger en afviger 
blandt den tyske Hitlerjugend ungdom.

156 Resultatet var, at hun blev fængslet og sat

til tvangsarbejde. Efter krigen, da hendes 
barndom shjem  er blevet raseret a f den 
amerikanske besættelsesmagt, m øder hun 
Friedrichs far, der er udstationeret i 
Tyskland og flytter med ham  til USA for 
at starte et nyt liv. Hun er tynget af skyld 
over fortiden og har dårlig samvittighed 
over ikke at have været aktiv i m odstands
kampen, og over at befolkningen (og hun 
selv) ikke gennemskuede og stoppede 
udryddelsen a f jøder.

Friedrich drager paralleller til situatio
nen i USA ved at vise arkivoptagelser af 
det amerikanske statsapparats forfølgelse 
af venstreorienterede i 70’erne. Samtidig 
fletter hun et forholdsvis banalt symbolsk 
lag ind i filmen. Et par hænder først byg
ger -  dernæst ødelægger - en hvid papm o
del af et hus. Huset fungerer som billede 
på udviklingen i moderens fortælling om 
sit hjemland.

Moderen har altså ligesom sin datter 
haft et liv som  afviger. Først i forhold til 
nazisterne, dernæst i forhold til sine ame
rikanske naboer. Hendes tyske identitet og 
oplevelser under krigen skjuler hun i 
mange år og åbner først sent i livet skabs
døren op til sine erindringer - især i for
bindelse med tilblivelsen af datterens film. 
Midt i sit liv bliver hun i øvrigt igen afvi
ger, idet hun bliver forladt af m anden og 
degraderet til enlig mor med to børn  (11).

Friedrich laver The Ties That Bind  før 
hun tager fat på at lave film med lesbiske 
temaer. Måske loruger hu n  filmen som 
springbræt for at vende blikket m od sig 
selv og anerkende sin egen afvigerpositi
on.

Konklusion - Fra dekonstruktion til real
politik? Samtlige omtalte instruktører har 
et publikum også uden for homoseksuelle 
kredse. De amerikanske film er værker, 
der præsenteres på større anerkendte
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kunstm useer i USA. Filmene har haft stor 
succes -  og vundet m ange priser på inter
nationale filmfestivaler, både specifikke 
bøsse/lesbiske- og kvindefestivalcr og 
større dokumentär- og eksperimentalfilm
festivaler.

Grunden er, at alle filmene tager 
udgangspunkt i personlige oplevelser, der 
transformeres til generelle problemstillin
ger om afvigerens rolle i -  og oplevelse af 
samfundet. At filmene er skæve både i 
indhold og stil, rykker ved publikums 
faste forestillinger. De lesbiskes skæve blik 
formår at vende op og ned på forhold og 
koder, man ikke norm alt sætter spørgs
målstegn ved. Deres oplevelse af at være 
sat udenfor -  i skabet -  gør, at de kan se 
verden med et andet sæt øjne. En verden, 
hvor der sås tvivl om hjem m et og familie
strukturen som en tryg ramme for indivi
dualitet. En verden, hvor standard tanke
sæt - og møbler, kvæler alt, der stikker lidt 
ved siden a f og hvor det groteske i den 
heteroseksuelle livsstil gøres synligt.

Instruktørerne dekonstruerer virkelig
heden omkring dem, m en når det kom 
m er til at konstruere et nyt virkeligheds
billede som alternativ til det bestående, 
har de dog meget forskellige visioner. I 
oprøret vendes tingene på hovedet, men 
kommer det til realpolitik og visioner for 
fremtiden, kan det undertiden være så 
som  så med det alternative.

Det kan f.eks. virke selvmodsigende, når 
Hammer på samme tid  sætter spørgsmåls
tegn ved heteroseksuel levevis og er jub
lende lykkelig, når hun  i Tender Fictions 
omsider får lov at indgå registreret parfor
hold. I denne handling læner hun sig jo 
op ad de heteroseksuelle institutioner, hun 
ellers i sine film har kritiseret. Friedrichs 
film First Comes Love kan sagtens læses 
som  en hyldest til det rituelle standard
bryllup og Benning drøm m er i Me and

Rubyfruit også om blive gift med en kvin
de. Hendes løsning er at flygte til Holly
wood for at blive så rig og berømt, at hun 
kan sætte sig ud over reglerne.

Benning er som en af de yngste klar 
over, at hun ikke kan nøjes med at stille 
sig udenfor, men må acceptere, at også 
hun er et produkt af den kultur, der omgi
ver hende. Hun vender sit oprør til et krav 
om frit at kunne mime kulturens koder 
efter forgodtbefindende. At kunne afprøve 
forskellige roller for at finde en grimasse, 
der kan passe. M att Dillon eller The Go 
Go Giris? Kvinde eller mand? Straight 
eller queer? Alle muligheder står åbne, og 
friheden består i selv at vælge, hvilken 
identitet man har lyst til.at iklæde sig -  i 
kampen for at opnå den bedst mulige livs
stil.

Noter
1. Jeg kalder instruktørernes værker for film, 

selv om nogle af dem definerer sig som 
videokunstnere, andre som filminstruktører. 
Da videoer blæses op til film og film distri
bueres på video, giver det ingen mening at 
skelne mellem begreberne. Desuden har det 
ingen betydning for artiklens tema.

2. En brug af dokumentarformen på en 
“kunstnerisk” måde. Begrebet stammer fra 
80’erne, da videokunstnere begyndte at 
arbejde dokumentarisk. Mange af de om tal
te film er i øvrigt produceret på meget lave 
budgetter, hvor instruktørerne selv både fil
mer, klipper og laver lyd.

3. The Female Closet portrætterer tre 
lesbiske/biseksuelle kunstnere: Alice Austen, 
fotograf (1866-1952), Hannah Hoch, foto
collage kunstner (1887-1978) og Nicole 
Eisenman (f. 1965), billedkunstner.

4. Det er det samme fænomen, der gør sig gæl
dende i Jon Bang Carlsens personlige doku
mentarfilm Portræt a f Gud (2001). Her stil
ler instruktøren sig selv spørgsmål om Guds 
eksistens og meningen med sit liv, mens han 
filmer en rude, et tv-apparat, sin søn, hans 
legekammerat og sin rengøringshjælp, før 
han begiver sig ud i verden for at få svar på 
sine spørgsmål.

5. Merleau-Ponty (1969)
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6. Casper Høyberg instruerede i 1987 filmen 
En dansk dreng, I filmen udforskes i en lang 
svævende indstilling alle objekterne og lege
tøjet i en dansk drengs værelse. Som tilskuer 
associerer man ud fra tingene og forestiller 
sig en typisk dansk dreng, hvorefter man 
overraskes og konfronteres med sine for
domme, da der til sidst kommer en arabisk 
knægt ind ad døren til værelset.

7. Interviewet er fra Files (1998).
8. Man kunne sammenligne med filmen 

FuckingÅmål (1998), hvor instruktøren 
Lukas Moodysson har valgt at fremstille 
provinsbyens klaustrofobiske stemning i 
tætte og lukkede billeder.

9. Files (1998).
10. Et tema, som filmen The Celluloid Closet 

(1995) af Rob Epstein og Jeffrey Friedman 
behandler udførligt.

11. Sink Or Swim giver et tænderskærende ind
blik i moderens tab af identitet, da hun bli
ver forladt af sin mand. Det føles næsten for 
hende som en gentagelse af tabet af familien 
under krigen i Tyskland.

Film (i udvalg)
Sadie Benning;

A New Year (1989) 6 min.
Living Inside (1989) 6 min.
Me and Rubyfruit (1989) 6 min.
IfEvery Giri Had a Diary (1990) 6 min. 
Jollies (1990) 11 min.
A Place Called Lovely (1991) 14 min.
It Wasnt Love (1992) 20 min.
Girlpower -  Part 1 (1992) 15 min.
Flat is Beautiful (1998) 50 min.
Alle film distribueres af Videodatabank. 
www.videodatabank.com 

Su Friedrich
The Ties That Bind (1984) 55 min.
Damned IfYou D ont (1987) 42 min.
Sink or Swim (1990) 48 min.
First Comes Love (1991) 22 min.
Rules o f the Road (1993) 31 min.
Hide and Seek (1996) 65 min.
Alle film distribueres af Friedrich selv. 
www.sufriedrich.com 

Kathy High
Shifting Positions (1999) 28 min.
Hendes film distribueres af Videodatabank. 
www.videodatabank.org 

Cecilia Neant-Falk
Vånninor - beråttelser från garderoben 
(1996) 55 min. (i samarbejde med Nina 
Bergstrøm) DFI distribution

Du ska nog se att det går över (2003)
-  DFI distribution, når den er færdigprodu
ceret.

Barbara H am m er
Menses (1974) 4 min.
Dyketactics (1974) 4 m in.
Superdyke (1975) 20 m in 
Multiple Orgasm (1976) 10 min.
Women I Love (1976) 27 min.
Double Strenght (1978) 16 min.
Our Trip (1980) 4 min 
Sync Touch (1980) 10 m in 
Doll House (1984) 3 m in 
No No Nooky T.V. (1987) 12 min 
Nitrate Kisses (1993) 67 min.
Tender Fictions (1995) 58 min.
The Female Closet (1998) 60 min.
Alle film distribueres a f hende selv. 
www.barbarahammerfilms.com
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