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busken

Der har i den sidste tid været hausse i dokumentarfilm om nazismen og 
den sidste krig, og der er ikke tegn til, at strømmen vil aftage. Erwin 
Leiser fortsætter sukcesen med „Mein Kampf“, og Paul Rotha får vel 
også på et tidspunkt afsluttet sin skildring af Hitler; disse eksempler er 
blot to af de mere prominente. For en umiddelbar betragtning kan det 
se såre skønt ud, at filmfolk har pålagt sig den tunge opgave at oplyse 
de nye generationer og minde de ældre om de rædsler og den umenne
skelighed, der kun ligger tyve år tilbage i tiden. På den anden side føler 
man i forbindelse med visse af filmene grund til en vis skepsis over for 
de reelle hensigter, der ligger bag. Ikke blot anvendes ofte den sædvan
lige reklameterminologi (med tiltrækkende fraser som „aldrig før viste 
optagelser“ etc.), når filmene skal lanceres, hvilket de, der har lavet fil
mene, naturligvis ikke altid kan gøres ansvarlige for. Mere problematisk 
er det, at filmene ofte i fatal grad er uredigerede i den forstand, at man 
har svært ved at finde klart formulerede synspunkter. Filmene, der ofte 
giver indtryk af i for høj grad at være blevet til på grundlag af forhån
denværende materiale, blander med største uskønsomhed væsentligt og 
uvæsentligt og er naturligvis først og fremmest lagt an på en bearbej
delse af tilskuernes følelser, ikke deres intellekt. Da filmene giver sig ud 
for at være dokumentarfilm, d.v.s. tilstræber den største form for objek
tivitet i fremstillingen, og benytter sig af, at det store og forudsætnings
løse publikum stadig er hyllet i den illusion, at fotografiet ikke lyver, 
er deres begrænsning derfor ofte farlig. At dokumentarfilmen i alminde
lighed har sin begrænsning som middel til at udtrykke de dyberelig
gende, menneskelige sammenhænge og de komplicerede, individuelle 
sjælelige erfaringer er klart. Og den poetiske dokumentarisme, som 
Flaherty var ophavsmand til, og som naturligt nok kun er sparsomt re
præsenteret i filmens historie, fordi den kræver digtere, der kan bevæge 
sig ud i grænselandet mellem det reale og det fiktive, finder man kun 
i Resnais’ „Nuit et brouillard“, en poetisk vision af koncentrationslejren, 
der da også kunstnerisk og menneskeligt er det mest rystende værk om 
dette frygtelige emne. Ellers synes det at være inden for den såkaldte 
spillefilm, at man skal søge den mindre overfladiske erkendelse af denne 
periodes menneskelige lidelser.
Dette lader sig næppe heller ændre. Derimod fritager det ikke den om
talte art dokumentarfilm for en anklage for sensationalistisk og ofte 
uvederhæftig omgang med kendsgerningerne. Det er beklageligt, at 
filmfolkene ofte ligefrem undgår den historiske sagkundskab, men det 
er direkte forkasteligt, at historikerne ikke reagerer på disse film. Det 
er ikke få bøger, der efterhånden er udkommet herhjemme, som i mere 
eller mindre populær form behandler de foregående tiårs historiske be
givenheder, og det er coutume, at det er pressens historisk sagkyndige, 
der vurderer disse bøger. Det er derimod en absolut sjældenhed at se de 
samme beskæftige sig med lignende fremstillinger, når de foreligger i 
filmisk form. I betragtning af, at filmen har et større, og formodentlig 
mindre velforberedt publikum, og at filmens påvirkningskraft er væsent
lig større end bogens, samt at disse film har fundamentale fejl som 
historiske skildringer, er det pinligt, at historikerne svigter. Mange 
mennesker får deres syn på den umiddelbart foregående tid bestemt af 
disse film, og de får det aldrig korrigeret, hvis de negligeres af histo
rikerne. Man må derfor have lov til at gøre disse opmærksom på, at der 
er noget, der hedder film, og at film også på deres område kan bruges og 
misbruges.
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NYE BILLEDER
ved A va n ti Planetar os

Jack Cardijf skal efter succesen med „Sons 
and Lovers“ iscenesætte „Ulysses“ efter 
James Joyces roman. Jerry Wald produ
cerer, og optagelserne skal delvis foregå i 
Irland. Indtil videre er problemet dog at 
finde en manuskriptforfatter, der kan på
tage sig den omfattende opgave at bearbej
de romanen for film.

Robert Bresson begyndte i juli måned optagel
serne til sin længe planlagte „Le proces de 
Jeanne d’Arc“ efter sit eget manuskript. 
Heller ikke i denne film anvender Bresson 
professionelle skuespillere. L. H. Burel er 
fotograf på filmen, som produceres af „Ag
nes Delahaie Production“.

Claude de Givray er det nyeste navn i „la nou- 
velle vague“. Han står som instruktør af 
„Tire au flane", en ny filmatisering af 
Mouezy-Eon og Sylvanes populære soldater
farce, der allerede i 1929 blev filmatiseret 
af Jean Renoir. Som medinstruktør har Giv
ray ingen ringere end Fran gois Truffaut,

der også har været medarbejder på manu
skriptet. Raoul Coutard fotograferer, og 
blandt de medvirkende nævnes Rjcet-Barrié, 
Christian de Tiliére og Bernadette Lafont. 
Samarbejdet mellem Givray og Truffaut 
fortsætter med „La Guerre des Karts“, som 
atter har Givray som instruktør og Truffaut 
som medforfatter. Rollelisten omfatter bl. a. 
Eddie Constantine, Georges Poujouly og 
Alexandra Stewart.

Roger Leenhardt er i gang med sin første spil
lefilm siden „Les derniéres vacances" fra 
1947. Den hedder „Le rendez-vous de mi- 
nuit“ og er efter et manuskript af Leen
hardt og Jean-Pierre Vivet. Lilli Palmer, 
Michel Auclair, Maurice Ronet og Jean 
Galland har hovedrollerne.

Jean Renoir er i disse dage begyndt på „Le Ca- 
poral Épinglé", en filmatisering af Jacques 
Perrets roman af samme navn. For manu
skriptet svarer Renoir og Charles Spaak, og 
til hovedrollen har man valgt Jean-Pierre 
Cassel. Det er værd at notere, at Renoir 
ikke selv producerer, men at han er blevet 
accepteret af „Films du Cyclope".

Michelangelo Antonioni arbejder på en fransk
italiensk co-produktion „LTclipse". Opta-

Leopoldo Torre Nilssons seneste film „Piel de Verano" omtales i dette nummers festivalrapport fra Venedig som værende Torre Nilssons „måske hidtil bedste film".



Bette Davis som Apple Annie og Glenn Ford som Dave the Dude i Frank Capras „Pocketful of Miracles", som Glenn Ford producerer for „United Artists".
gelserne påbegyndtes i Rom i slutningen af 
juli med Alain Delon, Louis Seigner og 
Antonionis foretrukne „leading lady“, Mo
nica V ild  i de ledende roller. Som med
forfatter på manuskriptet har Antonioni 
haft Tonino Guerra.

MauroBolognini, der i løbet af sidste år iscene- 
satte „Il Bell’Antonio“, „La giornata ba- 
lorda“ og „La viaccia“, er nu begyndt på 
„Senilitå“, en filmatisering af forfatteren 
halo Svevos roman af samme navn. Efter 
mange vanskeligheder ved besættelsen af 
hovedrollen valgte Bolognini den amerikan
ske skuespiller Cliff Robertson.

Alfredo Gianetd, der har været Pietro Germis 
manuskriptforfatter, får sin debut som in
struktør med „Giorno per giorno disperata- 
mente“, en opgave, Gianetti har forberedt 
gennem flere år. Hovedrollerne udføres af 
Nino Castelnuovo og Thomas Milian, og 
filmen søger at fremhæve grusomhederne i 
visse såkaldte fundamentale følelser hos 
den italienske middelklasse, i dette tilfælde 
belyst i en familie, hvor en af sønnerne, den 
tyveårige Dario, bliver anbragt på en an
stalt for sindslidende.

Carlo Lizzani er blevet færdig med „L’Oro di 
Roma“, en beretning om en episode i kam
pen mellem Roms jøder og SS’erne. Filmen

er en fransk-italiensk co-produktion og 
blandt de medvirkende kan nævnes Gerard 
Blain, Anna Maria Ferrero og Jean Sorel.

Cesare Zavattini er atter ude med et større pro
jekt. Han har for produceren Maleno Male- 
notti udarbejdet manuskriptet til „Le itali- 
ane e l’amore“, der skal iscenesættes af ikke 
mindre end tretten unge instruktører. Fil
men er baseret på en undersøgelse af Ga- 
briella Parca „Le italiane si confessano“, en 
af de seneste års største bogsucceser. Der 
er foreløbig skrevet kontrakt med følgende 
elleve instruktører: Gillo Pontecorvo, Fran- 
cesco Maselli, Florestano Vancini, Marco 
Ferreri, Piero Nelli, Lorenza Mazzetti, Car
lo Musso, Gianfranco Mingozzi, Giulio 
Questi, Giulio Macchi og Gianviltorio 
Baldi.

Rolf Thiele er udset til at iscenesætte en gen
filmatisering af Frank Wedekinds „Erd- 
geist“ og „Die Buchse der Pandora“, der 
erindres i Jessners og Pabsts versioner fra 
1923 og 1929 og med henholdsvis Asta 
Nielsen og Louise Brooks i hovedrollerne. 
Manuskriptforfatteren Herbert Reinecker ar
bejder på at sammenskrive stykkerne til én 
film, og hovedrollerne besættes med bl. a. 
Nadja Tiller, Hanns Lothar, Charles Reg- 
nier og Mario Adorf.
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- og derfor bli’ 
stående...
a f  Ole Gammeltoft

“Any misfortune is either due to error, not bad luck, or it arises out of our own inadequacy. A nd since an error is our own fault, we should not blame anyone but ourselves for any misfortune. So now you can cheer up". Cesare Pavese.

Det er efterhånden en gammel sandhed, at der 
inden for dansk film, det være sig kort- eller 
spillefilm, ikke sker noget som helst nyt. Det er 
lige så uomtvisteligt, at det, der trods alt laves, 
i langt de fleste tilfælde er forbavsende hold
ningsløst, ikke så sjældent overordentlig infan
tilt og næsten altid dødsens kedsommeligt. Med 
andre ord, niveauet synes at være lavt, så lavt, 
at det mindste tegn på håndværksmæssig sta
bilitet og voksen tankevirksomhed af bare over
raskelse ofte tolkes scm andet og mere end det 
er. Det ville være naturligt at placere ansvaret 
for denne triste tingenes tilstand hos de men
nesker, der laver filmene eller måske netop 
ikke laver de gode film. Beklageligt nok er der 
ikke meget, der tyder på, at filminstruktørerne 
herhjemme deler denne sidste anskuelse. I så 
tilfælde ville situationen sikkert have været en 
anden i dag, og man behøvede ikke at disku
tere de samme problemer, som trofast er blevet 
diskuteret gennem de sidste fem-seks år. Blæn
des instruktørerne virkelig af deres egen for
træffelighed i den grad, at situationens tragi
komiske karakter endnu ikke er gået op for 
dem? Eller hører de til den kategori af men
nesker, der føler sig løst fra enhver form for 
ansvar, specielt når det går skidt, og som der
for søger grundene til dette sidste alle andre 
steder end netop hos sig selv? Hvorom alting 
er, man ønsker ikke at se realiteterne i øjnene, 
og forsøger et alvorligt tænkende menneske at 
sætte fingeren på nogle af de ømme punkter, 
hvilket var tilfældet i en artikel i „Kosmora- 
ma 48“ med titlen „Kravene til os selv“, så re
agerer man kun ved hinanden imellem at drage 
forfatterens kompetence til at udtale sig i tvivl, 
fordi han nu tilfældigvis er ung og ikke har

r vi

præsteret noget -  artiklens indhold er der in
gen, der beskæftiger sig med. Samtidig efter
lyser man „konstruktive skænderier", dog øjen
synligt kun hvis de ikke medfører nogen kritik 
af én selv, og det man laver. Men hvordan skal 
der blive plads til ret mange konstruktive skæn
derier endsige tanker, når man ikke alene tager 
et så overvældende hensyn til egen og andres 
forfængelighed, men også til enhver tid bekla
ger sig over forholdene, hvorunder man arbej
der, de forhold, som imidlertid ikke synes at 
være så beklagelige, at man vil gøre ret meget 
for at ændre dem.

Der klages til stadighed over, at staten ikke 
støtter den seriøse film i tilstrækkelig stort om
fang, men man glemmer samtidig, at det, at 
der overhovedet gives støtte fra officiel side,
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gør én til priviligeret i mange udenlandske kol
legers øjne. Man glemmer endvidere, hvor 
uendelig sjældent de seriøse film giver og har 
givet livstegn fra sig herhjemme. Skulle disse 
på noget tidspunkt have dannet forudsætnin
gen for, at støtte blev givet, så havde vi i dag 
levet i et land, hvor filminstruktører og film
industri forlængst havde fået lov til at sejle 
deres egen sø.

Hvad man derimod med fuld ret kan klage 
over er, at der gives støtte til for mange og for 
meget, der ikke er støtten værd. Hvordan kan 
de bevilgende myndigheder vente, at kvali
teten skal blive bedre, når man er rede til at 
støtte og belønne ligegyldigt, hvad der præ
steres. Jeg tror, der regnes med et større antal 
idealister blandt danske filmfolk end klogt er. 
Mig ville det forekomme mere forståeligt, sik
kert også mere formålstjenligt og under alle 
omstændigheder mere agtværdigt, om kun så
danne projekter, der besad ganske åbenbare 
kvaliteter, fik del i goderne. Antallet ville nok 
blive lille, til gengæld ville den hjælp, man 
kunne yde i det enkelte tilfælde, blive så meget 
des større. Men hvor mange af de hjemlige in
struktører og producenter ville være interes
seret e sådan ordning? Ikke ret mange, er 
jeg bange for. Den ville jo gå ud over de fleste 
af dem. Men samtidig forhåbentlig også have 
til følge, at de, der virkelig ville have del i 
goderne, blev nødt til at anstrenge sig i betyde
lig højere grad, end tilfældet er nu, og kunne 
det føre til andet end højere kvalitet?

Det ville naturligvis stille enorme krav til 
faglig viden og kunstnerisk fornemmelse hos 
de mennesker, der skulle udgøre den dømmen
de myndighed. De måtte være specialister, og 
virkelig kvalificerede sådanne. Måske ville det 
tlive svært at finde dem, men de kunne findes, 
selv herhjemme. Tilbage står så blot, cm man 
på højere sted vil indrømme, at filmen også i 
denne forbindelse har brug for sagkundskab.

De midler, der muligvis ikke blev brugt til 
denne direkte støtte af filmproduktionen, kun
ne glimrende anvendes som støtte og opmun
tring for udlejere, der var villige til at tage 
kvalitetsfilm hjem, og for biograf ejere, der vil
le spille dem; man kunne jo f. eks. garantere 
dem en delvis dækning af dermed forbundne 
underskud. Jeg tror det på lidt længere sigt, i 
hvert fald ud fra et kulturpolitisk synspunkt, 
ville være en givtig disposition, som kun kun

ne resultere i et bedre repertoire. Og netop i 
dag, hvor mange mener, at også staten skal op
træde som konsulent for folk, der ikke ved, 
hvordan de på fornuftig vis skal bruge deres 
fritid, ville dette være en fortræffelig måde at 
præge udviklingen på, endda uden at stække 
den enkeltes initiativ. Mærkeligt nok har man 
jo midt i alle de kulturfremmende bestræbelser 
aldrig gjort forsøg på at formindske eller fore
bygge de nedbrydende kræfter, som ikke alene 
repræsenteres af de få specielt skrappe film, 
men i langt højere grad af de mange „uskyl- 
dige“, men dårlige film.

Som det er i dag må man på en måde have 
ondt af publikum. Først propper man folk med 
overordentlige mængder af dårlig underhold
ning fer så på et senere tidspunkt at bebrejde 
dem, at de ikke kan goutere eller forstå andet 
end morten korchske moraliteter og militær 
pladderromantik. Ja, det går endda så langt, at 
de hjemlige instruktører og producenter uden 
blusel benytter samme publikums dårlige smag 
og horrible krav som undskyldning for det 
makværk, de fortsat bringer til torvs: den dår
lige smag, de horrible krav, som de selv har 
været med til at fremelske og endnu gør alt 
for at holde i live.

Et andet område, mindre, mere specielt, men 
ikke af den grund mindre genstand for instruk
tørernes dadel og beklagelse, er den direkte 
statsdrevne kortfilmproduktion. Jeg skal være 
den sidste til at nægte, at den har sine fejl. De 
emner, den tager op, forekommer ikke altid at 
være de mest indlysende, men desværre er den 
lovmæssigt forpligtet til med nogle af sine i 
forvejen sparsomme midler at dække visse 
fastlagte behov, som i sig selv ikke udfra et
hvert synspunkt og til enhver tid er de mest 
oplagte. Når den heller ikke derudover, hvil
ket dybt kan beklages, i alle andre tilfælde be
handler de mest brændende problemer, kan 
man måske søge noget af forklaringen i, at en 
del af disse vil være politisk behæftede, inde
holde politiske aspekter, som man på højere 
sted ikke er interesseret i at få behandlet, og 
hvis man er det, så måske kun ud fra det offi
cielle synspunkt, nødigere udfra et såkaldt ob
jektivt synspunkt, cg slet ikke udfra et modsat 
synspunkt. Det er indlysende, at dette hver
ken er nogen tilfredsstillende forklaring eller 
løsning. Men det er nu engang konditionerne, 
og ret beset har de vel altid været sådan de
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steder, hvor staten direkte optrådte som produ
cent. Og selv med disse begrænsninger er der 
tidligere blevet fremstillet væsentlige film, for 
dokumentarfilmens vedkommende endda nogle 
af de væsentligste. Det viser med al ønskelig 
tydelighed, at de begrænsninger, der her er tale 
om ikke altid har haft en så dødbringende virk
ning, som de øjensynlig har nu. Kaster man 
endvidere et blik på de film, der blev frem
stillet dengang, både herhjemme cg udenlands, 
vil man se, at deres emner hverken var synder
lig mere kontroversielle eller betydningsfulde 
end dem, der bliver behandlet idag. Derfor tror 
jeg næppe, at de væsentligste grunde til den 
livløshed, der for tiden præger det meste af 
den statslige filmproduktion, er at finde i de 
ovenfor nævnte begrænsninger. De må for mig 
at se snarere søges i instruktørernes ofte mang
lende evne til at gøre filmemnerne, og hvad de 
indeholder, tilstrækkelig vedkommende og le
vende. Måske er det en følge af, at man, når 
alt kommer til alt, aldrig formåede at forny og 
udvikle det levende og værdifulde, der selv for 
en kritisk betragter er at finde i kortfilmene 
fra fyrrerne og begyndelsen af halvtredserne, så
ledes at man i stedet for at skabe en frugtbar 
og inspirerende tradition udviklede og i dag 
hæmmes af noget, der i mistænkelig grad min
der om en konvention. Endelig kan man sige, 
at hvis instruktørerne ikke finder den statslige 
filmproduktion tilstrækkelig rummelig for 
deres meninger, talent og initiativ, så er der in
gen magt herhjemme, der vil eller kan tvinge 
dem til at påtage sig de statsgaranterede op
gaver, som de ikke hundrede procent kan gå 
ind for eller få lov til at behandle frit og i 
fuld overensstemmelse med deres egen overbe
visning, ej heller nogen der kan afholde dem 
fra for egen regning og risiko at behandle de 
emner, som måske ikke engang fandt plads in
den for de statslige rammer. Eksempler på en 
sådan beundringsværdig trang til frihed cg selv
stændighed forekommer så godt som aldrig, 
skønt det jo blandt andet er i den ånd og i 
kraft af et sådant initiativ, at lande som f. eks. 
Frankrig og U. S. A. kan opvise et så stort an
tal uafhængige produktioner, og det skønt for
holdene i disse lande både hvad angår ytrings
frihed og praktiske muligheder er dårligere end 
herhjemme.

Man kan selvfølgelig altid henvise til, at de 
økonomiske muligheder for sådanne produktio

ner er ringere i Danmark end i de nævnte lan
de. Det er måske også rigtigt, selvom man nok 
begår en fejltagelse, hvis man tror, at største
delen af dem er blevet til uden risiko for øko
nomiske tab. Endvidere kan man vel også her
hjemme i nogen grad formindske den økonomi
ske risiko ved de uafhængige produktioner, 
hvis det man laver har interesse for andre end 
danskere i Danmark. Endelig synes jeg ikke, at 
den udtalte økonomiske interesse, som største
delen af danske instruktører lægger for dagen, 
specielt hvad angår disse problemer, harmo
nerer særlig strålende med deres krav om i alle 
andre forbindelser at blive betragtet som kunst
nere.

Når mulighederne for at skabe neget helt 
personligt øjensynlig er så få, og når dette al
ligevel ikke har afstedkommet flere eksempler 
på uafhængige produktioner, så må det for mig 
at se skyldes enten manglende handlekraft hos 
instruktørerne eller mangel på ideer, hvad man 
til enhver tid hævder er det eneste, man ikke 
mangler, eller at ideerne, når det kommer til 
stykket, ikke ligger én så stærkt på sinde, at 
man vil risikere ret meget for at få dem rea
liseret, eller at man simpelthen har opgivet fil
men som talerør og dyrker den som erhverv 
alene.

Trist nok synes dette inspiratiensfattige kli
ma også at indvirke på de yngre og helt unge 
inden for dansk film. Der kan naturligvis kom
me en reaktion, men intet tyder på, at den 
kommer snart. Øjensynlig ligger det de fleste 
nærmere at resignere end at reagere, og den 
indstilling har, såvidt jeg ved, aldrig ført til 
noget. Nok sukkes der efter en filmskole, en 
sådan ville utvivlsomt også have sin store be
tydning, men er det virkelig den eneste mu
lighed for, at der kan ske noget nyt og bedre 
herhjemme? Og hvis det er tilfældet, hvorfor 
høres der så ikke andet og mere end suk fra 
de mennesker, der skulle være de mest impli
cerede i den sag? Er sandheden ikke, at det, 
der i dag mest taler for oprettelsen af en film
skole, er den uhyggelige passivitet, der kende
tegner størstedelen af unge filmfolk herhjem
me? Det er selvfølgelig også fuldt tilstrække
ligt. Men det havde været bedre og mere over
bevisende, om der på anden måde var blevet 
gjort opmærksom på behovet.

Er det uforståeligt, at det gode filmmiljø 
mangler herhjemme? Det skabes jo ikke pri-
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mært af penge eller officielle instanser, ej hel
ler af publikum eller kritikere, de kan gøre det 
mere eller mindre levende -  skabe det i egent
lig forstand kan kun instruktørerne, vel at 
mærke instruktører, der gensidigt kan inspi
rere hinanden til, gennem stillingtagen og en
gagement at danne sig et personligt forhold til 
og en selvstændig mening om de problemer, 
spørgsmål og tendenser, der rører sig i tiden. 
Instruktører, der endvidere, ikke alene i kraft 
af deres viden om filmens praktiske såvel som 
teoretiske sider, men også ved et fortsat forsøg 
på at finde nye muligheder og veje for det fil

miske udtryk, er i stand til at omsætte disse 
deres meninger og synspunkter til film og der 
igennem gøre filmen til en levende, ansporende 
og uundværlig del af kulturlivet. Mangler det 
gode filmmiljø, skyldes det i første række 
manglen på instruktører med et tilstrækkeligt 
stort mål af de ovenfor anførte evner og for
udsætninger. Det er en tragisk situation, ko
misk og paradoksal bliver den endvidere, når 
man betænker, at det er de potentielle skabere 
af det gode filmmiljø, der klager mest over, at 
det mangler.

„So now you can cheer up".

DANSKE FILMATELIERER IV
På Strandparksvej 36 byggede filmselskabet „Kinogra- fen“ i 1912 dette atelier, som indviedes omkring 1. november samme år. Blandt de instruktører, der først og fremmest arbejdede her ude, indtil selskabet i 1916 gik ind, var Einar Zangenberg. Først på året 1917 begyndte Valdemar Frilander, der havde startet sit eget filmselskab, at producere en film her ude, men han døde i marts 1917, inden han havde nået at optage mere end et par hundrede meter. Derefter overtog

Olaf Fønsr Psilanders selskab, som han under navnet „Dansk Film Co." ledede til 1918, da selskabet ophørte med at eksistere. Derefter rykkede det svenske filmselskab „Palladium" her ud og optog i 1919 bl. a. filmen „Jeftas Datter" under Robert Dinerens instruktion. I 1920 overtog endelig det nystartede danske filmselskab „Palladium" atelieret, og det har stadig til huse på samme grund. M . E.



A N T O N IO N IS  konsekvens
AF G I U L I O  C E S A R E  C A S T E L L O

Følgende artikel er en bearbejdelse og uddybning, foretaget for „Kosmorama“ af forfatteren selv, af to artikler i „11 Punto" den 8.10. 1960 og 4.2. 1961.

Konsekvens er blandt Antonionis fornemste dy
der. Man behøver blot tænke på hindringerne i 
hans karriere for at overbevise sig herom. T i
dens fylde synes nu at være kommet til ham, 
og det er for så vidt ganske logisk, eftersom 
han nåede sin fulde kunstneriske modenhed på 
et tidspunkt, da publikum nåede et nyt trin i 
sin udviklingsproces. Antonioni er ikke en in
struktør, der er til sinds at give publikum no* 
get, som fordunkler hans egen kunstneriske 
værdighed eller svækker hans kunstneriske kon
sekvens.

„L’awentura“ kom ti år efter hans første 
film, „Cronaca di un amore“, og den står som

Monica Vitti i „L’Awentura" under eftersøgningen.

en milepæl i hans karriere. Vi skal straks se 
hvorfor. Mellem disse to film løber en lige og 
en tornestrøet vej. Lige, fordi få filmkunstnere 
i vor tid så tydeligt har fastholdt deres egen 
verden, deres egne temaer og deres egen stil -  
tornestrøet, fordi ingen af Antonionis film har 
undgået alvorlige vanskeligheder, produktions
vanskeligheder, censurvanskeligheder osv. Det 
gælder „La signora senza camelie“, hvor An
tonioni i sidste øjeblik gik glip af den kunst
nerinde, der var som født til hovedrollen (Lol- 
lobrigida) -  det gælder „I vinti“, hvor den 
italienske censur tvang ham til at fortegne den 
romerske episode. Det gælder „Le amiche“ og



„L’awentura“, der begge blev til under om
tumlede økonomiske forhold, hos skiftende pro
ducenter og med mange afbrydelser osv. — for 
slet ikke at tale om de alvorlige milieumæs
sige vanskeligheder, der prægede optagelserne 
af „L’avventura“. Og så fremdeles. Til Antoni- 
onis konsekvens har der desuden altid knyttet 
sig en voldsom stædighed og en personlig 
uegennyttighed; hvordan skal man ellers for
klare, at de meget små økonomiske gevinster, 
som de fleste af hans film har hentet hjem, og 
den evige jagen efter nye producenter ikke har 
fået ham til at gå på akkord med sig selv?

Ansigt til ansigt med en karriere, der er så 
moralsk uangribelig som Antonionis, ansigt til 
ansigt med det originale og det stimulerende 
moderne i hans film føles det beklageligt at 
måtte konstatere et vist misforhold mellem for
udsætninger og resultater. Det var let nok at 
tilgive „Cronaca di un amore“ dens begræns
ninger cg fejl; den afgav jo ikke blot et uimod
sigeligt vidnesbyrd om denne nye filmkunstners 
personlighed, men viste samtidig nye veje for 
italiensk film -  en „sjælenes film“, der for 
størstedelen var anlagt som en undersøgelse af 
en borgerlig verden, der indtil da nærmest var 
blevet ignoreret af den objektive neorealisme. 
Ud fra det nye ved denne debut og ud fra en 
beundring af dette lysende talent anlagde man 
en streng målestok ved bedømmelsen af An
tonionis følgende film. Efter denne målestok 
kom „La signora senza camelie“ nok til at vir
ke som en særpræget film, men også som en 
svag film. På samme måde med „I vinti“, et 
ujævnt og lidet tilfredsstillende arbejde (omend 
med én beundringsværdig episode: den engel
ske), og med „Il grido“, en fascinerende film, 
men i anden del ødelagt af det tørt intellektu
elle og af en koldt konstrueret fortælling. Man 
har ofte bebrejdet Antonicni — og ikke helt 
med urette -  en vis kulde, som han blev til
skyndet til af sit klart observerende blik og af 
den „objektive*1 afstand, hvormed han ud af en 
medfødt blufærdighed skjulte det selvbiografi
ske i sine film, der er skabt ud af menneskelig 
erfaring og uro.

Men hvert eneste forbehold førte tilbage til 
en bekræftelse af noget positivt. Det lod sig jo 
gøre fra film til film at følge etaperne i en sø
gen, der netop er konsekvent, og i en indre ska
bende retning, der er typisk for den klare per
sonlighed. De vigtigste etaper på denne vej er

„Cronaca di un amore“, „Le amiche“ (en film, 
der vinder ved gensyn) og „Il grido“ (hvor 
Antonioni undtagelsesvis beskæftiger sig med 
ikke-borgerlige personer og milieuer). Og 
„L’awentura“ blev det foreløbige mål. Efter 
min mening gav „L’avventura“ det hidtil kla
reste billede af Antonionis typiske temavalg. 
Hans film handler om følelser, først og frem
mest om kærligheden -  følelser opfattet i deres 
hemmelige rødder, i deres omskiftelighed og 
modsigelser, udtrykt gennem en nervøs mo
dernisme i stilen. Antonioni udtrykker sindets 
uklarhed hos mennesker, der er for følsomme 
eller for bevidste, plagede af en livslede, der 
stammer fra deres manglende evne til at ind
rette sig efter omstændighederne, til at lade sig 
tilpasse af de andre i det omfang, der er nød
vendigt for sameksistens. Antonionis personer 
er næsten altid på én gang ofre og skyldige: i 
forholdet til andre og til sig selv. Det er, som 
om de ledes af en form for selvødelæggelse. Og 
da de ikke evner at give sig hen, eller i hvert 
fald kun evner det indtil en vis grænse, er det, 
som om deres forstand og fornuft nedbrydes -  
de bliver ude af stand til at gøre sig fri af 
deres tvivl og deres svagheder, af deres anger 
og usikkerhed.

„L’awentura“ handler om en trekant, en me
get originalt tilrettelagt trekant. En ung pige af 
det højere bourgeosi, der er dybt forelsket i 
en feteret arkitekt, hvis elskerinde hun i nogen 
tid har været, forsvinder på mystisk vis under 
en lystsejlads mellem de æoliske øer; hendes 
forsvinden, som vi aldrig får opklaret, spiller 
sammen med den følelse af utilfredshed, som 
hun nærer i sit forhold til elskeren, der aldrig 
har formået at skænke hende afklaring og til
lid. Under eftersøgningen nærmer arkitekten 
sig en veninde af den forsvundne, og en ny 
kærlighed fødes, vanskeliggjort af den fravæ
rendes skygge, der stadig hviler over de to’s 
samvittighed og navnlig foruroliger den unge 
pige. Lidt efter lidt blegner dog denne usyn
lige tilstedeværelse, og de mange eftersøgnin
ger efter den forsvundne tjener efterhånden kun 
som anledning til, at de kan mødes. Men deres 
forhold er stadig vanskeligt, udsat som det er 
for de baghold, der stammer fra mandens tem
perament: hans veninde finder ham en nat i ar
mene på en anden pige. I filmens slutning for
enes de elskende i et øjeblik, der for manden 
betyder bevidst ydmygelse, mens kvinden når
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frem til forstående medfølelse. Men slutningen 
lader tilskueren uvis, måske ligefrem skeptisk, 
med hensyn til muligheden for en afklaret 
fremtid for parret.

Et ganske kort resumé som dette kan blot 
skematisere filmens følelser og psykologi, idet 
det øver vold mod filmens hensigt og betyd
ning og mod de melankolske helte -  kærlig
heden hos Antonioni er altid en „tristi amore". 
Disse helte er altid sammensatte naturer og af 
naturen undvigende, præget af reaktioner, der 
stammer fra de lag i sindet og temperamentet, 
der kun vanskeligt lader sig udforske og defi
nere; tænk for eksempel på den knapt antydede 
skitse af pigen, der forsvinder. Hendes opførsel 
er meget typisk for de indre modsætninger, der 
kendetegner Antonionis personer, og dog er 
den -  også takket være Lea Massaris vibre
rende intuition -  hverken inkonsekvent eller 
inacceptabel, men udtrykker tværtimod en be
stemt type kvindelig psykologi og reaktion. Det 
samme gælder den anden kvindeskikkelse, der 
er tydeligere tegnet, med en omhu og en kær
lighed, der måske bl. a. har sit udspring i et 
af de møder mellem instruktør og skuespiller, 
som skuespillets historie kender så mange eks
empler på. Monica Vittis spil er ganske vist 
noget ujævnt, men der er i det noget meget 
„nærværende", som virker betagende. Som så 
ofte i Antonionis film er kvindeskikkelserne 
tegnet med større grundighed end mændene, 
hvis opførsel -  der måske er mere elementær -  
kræver en større fortolkningsindsats af til
skuerne. Dette udelukker dog ikke, at „L’av- 
ventura" er en film af en sjælden psykologisk 
fylde, der er opnået ved hjælp af en stil, som 
man kunne kalde „divisionistisk" på grund af 
historiens opdeling i episoder og enkelte øje
blikke. Men ud af disse opdelinger fremstår 
en sjæleligt rig helhed, som filister-publikum- 
met i Cannes ikke fattede, eftersom det lod sig 
forvirre af, at filmen mangler en traditionel 
fortællende struktur. Den psykologiske fylde 
understreges yderligere af filmens milieu og 
atmosfære, af selve dette, at personernes indre 
isolation tydeliggøres af deres fysiske isolation 
i landskabet (poetisk opfattet) og blandt de 
mindre betydningsfulde personer og deres lige
gyldige snak (det er ikke vanskeligt at bære 
over med en vis savlen i dialogen).

Det er naturligvis let at finde enkeltheder i 
„L’awentura", der ikke kan stå for en kritisk

analyse: eftersøgningen bl. a. mangler enhver 
form for spænding, som om pigens kammerater 
vidste med sig selv, at de kun på skrømt er 
taget ud for at lede efter hende. Men det drejer 
sig her som ved andre fejl i denne film ikke 
om noget, der ødelægger helheden.

„L’awentura" er som før nævnt en moderne 
film; den giver os almene og evigtgyldige følel
ser i en moderne udformning og viser os kom
plikationerne, neuroserne og dobbeltnaturen i 
samtidens sind. Men værket har en anden side, 
som endnu ikke er blevet fremhævet — en side, 
der næsten frister til at sammenstille det med 
„Hiroshima, min elskede". Antonionis drama 
er et drama om glemsel og det skæbnesvangre 
ved at glemme, om den glemsel, som livet og 
kærligheden så grumt søger næring i.

„La notte" er en tvilling-film til „L’avven- 
tura". Begge er de udtryk for det samme ska
bende øjeblik. Hvad jeg i det foregående har 
sagt om temavalget hos Antonioni, gælder der
for også „La notte". På ny træffer vi en An
tonioni, der beskæftiger sig med et kærligheds
tema, en Antonioni på sporet af kærligheden 
i dens hemmelige rødder, i dens omskiftelig
hed og modsigelse -  den samme modernisme 
i stilen, de samme alt for følsomme eller alt 
for bevidste personer, „livsleden", den samme 
manglende evne til at finde gensidig kontakt. 
De samme ofre og de samme skyldige, den 
samme form for selvødelæggelse.

Og derfor er det første indtryk ved mødet 
med „La nette" på ny dette indtryk af hans be
undringsværdige konsekvens. 10 års ofre og af
kald har denne konsekvens kostet, før den nu 
har bragt ham frem til triumfer i Paris og Lon
don og til opnåelse af en international aner
kendelse, som har medført det for ham så 
usædvanlige, at han har været i stand til at in
struere to film i træk, uden at den anden kom 
til at lide under prcduktionsuheld. Vanske
lighederne er kommet til senere -  takket være 
censuren, hvad der desværre nu om stunder 
hænder enhver italiensk instruktør og enhver 
italiensk film, der vækker respekt, og som be
træder ny stier.

Men „La notte" er ikke kun en tvilling-film 
til „L’avventura". Det er, som om den lukker 
ringen og afslutter en q'klus; ved „La notte" 
føres Antonioni, beriget med en anden form for 
modenhed, tilbage til den verden, hvorfra han 
udgik med „Cronaca di un amore": Milanos
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højere bourgeosi, mennesker, der er fanget i 
en indre ond cirkel, i en følelsernes gold
hed, der står i skarp kontrast til den blanke 
rationelle overflod i en moderne og jordisk 
„skærsild1', som det selv har skabt sig med sine 
materielle konstruktive egenskaber. En skærsild, 
der meget vel kan stå som symbolet på en men
neskelig tilstand, der i dag er universel.

I „La notte“ har Antonioni yderligere ud
viklet den nedbrydning af den traditionelle 
fortællemåde, som han indledte i „L’avven- 
tura“. Hans sjæle-forskning sker ved en op
deling af fortællingen, og de sindstilstande, 
som han er på sporet af, udtrykkes ofte in
direkte, gennem en tilsyneladende usammen
hængende række af iagttagelser, der hyppigt 
i sig selv er af sekundær art og betydning, og 
som først får værdi, når vi efterhånden som 
filmen skrider frem lægger dem sammen og 
oplever dem gennem den fortolkning, som vi 
selv kaldes til at give dem. „La notte“ kræver 
af tilskueren et meget intenst samarbejde, end

og i højere grad end „L’avventura” . Efter min 
mening betyder dette, at filmen lever på det 
uudtrykte. Antonionis film -  og da navnlig 
den sidste — er det uudtryktes film. Men i 
„La notte“ bemærker man samtidig et vist 
overskud af indre liv og en -  frivillig eller 
ufrivillig -  vigen tilbage for at gennemlyse et 
hemmeligt univers, der er så uhåndgribeligt, så 
ømtåleligt og så selvmodsigende.

I filmens første halvdel sætter Antonioni 
med fuldt overlæg tilskueren ude af stand til 
at forstå situationens nøjagtige karakter; man 
tvinges til at danne sig sin egen mening, til 
baglæns at tilbagelægge hovedpersonernes sjæ
lelige bane. Mellem fortælleren og tilskueren 
opstår en slags fascinerende konfrontation, og 
ud fra denne konfrontation frigør filmens 
grumme, bitre sandhed sig lidt efter lidt, man 
fristes til at sige stump for stump, eftersom det 
drejer sig om en sandhed, der erhverves ved 
ofring af blodige stumper af ens eget sind, 
ikke udelukkende af personernes sind.

Monica Vitti og Marc ello Mastroianni i „La Notte“ -  rumgeometri og moderne arkitektur.



Straks ved filmens begyndelse møder man 
Antonionis mesterlige intuition. Dødens for
uroligende tilstedeværelse behersker de optræ
dendes oprevne sind og lader dem ikke i fred. 
Således fremskyndes den åndelige krise, der 
for øvrigt (det bemærker man kort efter) alle
rede var til stede og begrunder deres urolige 
og heftige opførsel, deres behov for at glemme 
sig selv og deres ensomhed, der nærmer dem 
til døden. (Skade, at den skuespiller, der fore
stiller den person, „der har døden i sig“ -  
Bernhard W icki -  spiller sin rolle og således 
ikke gør sig til ét med stilen hos de andre 
hovedpersoner, i første række Jeanne Mor eau 
og Monica Vitti). Desværre forekommer ikke 
alt i filmen lige så nødvendigt som denne 
„dødens11 skikkelse. Dette gælder bl. a. den 
person, der følger efter ham i begivenhedernes 
række, den unge syge, nymfomane pige. Men 
skikkelsen giver ikke desto mindre Antonioni 
lejlighed til at yde en koncentreret og glim
rende instruktør-bedrift; det samme oplever 
man i en række af de møder, som hovedperso
nen oplever under sin vagabondering i byen 
og i omegnen. Da hun vender tilbage, og der 
nu følger en natklubsscene, afslører ægtefæl
lernes situation sig efterhånden i al sin elen
dighed — den manglende forståelse, den for
rykkede ligevægt. Så begynder det selskab i vil
laen, der optager hele filmens anden halvdel; 
i disse afsnit erobrer både personerne og til
skueren den fulde sandhed. Dette sker bl. a. 
takket være tre figurer, der optræder som 
„reagenter11, men af disse tre har den ene -  
Valentina — en vis selvstændighed, et symbolsk 
hverv. Under festen mærker man strejf af ked
somhed, intellektuelt snobberi, falsk forfænge
lighed etc. Alt dette har Antonioni forsøgt at 
udtrykke — og det er stort set lykkedes ham -  
ved hjælp af en langsom og bitter ophobning 
af mere eller mindre understregede, mere eller 
mindre originale cg mere eller mindre vel
talende enkeltheder. Men på trods af figurative 
og ekspressive momenter af stor skønhed (Va
lentina, der sidder på trappen, Valentina, der 
sidder alene og leger med sin pudderdåse på 
det tavlede gulv, osv.), kan man dog ikke 
konstant frigøre sig fra en følelse af en alt for 
voldsom fortynding. Og man kommer pludse
lig til at tænke på „Det søde liv11, den barokke 
og dog kortfattede måde, hvorpå det lykkedes 
Fellini at bestemme visse klimaer og figurer

med den største klarhed i afsnittet fra Bassano 
di Sutri. Under karakteriseringen af biperso
nerne i selskabet i „La notte11 har Antonioni 
ikke helt undgået det almindelige, omend nok 
det konventionelle. Og mens vi beskæftiger os 
med fejl af denne type, er det heller ikke mu
ligt at fortie dialogens navnlig i indledningen 
ret svage overensstemmelse med værkets hele 
hensigt, med dets ambitioner cg dets rigdom. 
Det er utilgiveligt at nøjes med billige aforis
mer i en film, der intellektuelt og moralsk sig
ter så højt. Antonioni har først og fremmest 
brug for en talentfuld dialogforfatter. Men på 
de andre felter er han altid heldig i sit valg 
af medarbejdere. D i Venanzo har endnu en 
gang med forbilledlig intelligens fulgt sin in
struktørs intentioner; hans kameraarbejde, der 
i formen er forbløffende, emend ikke ganske 
fri for det behagesyge, indeholder betagende 
og næsten abstrakte studier, der helt passer til 
fortællingens „objektive11 nøgle: den moderne, 
iskolde by, rum-geometrien, hærgede ansigter, 
der afspejler sjæle uden fred, fotograferet op 
mod det tomme rum.

Men lad cs vende tilbage til parablen, der 
i „La notte11 er mere entydig end i „L’awen- 
tura“, men ikke mindre åben. Den beundrings
værdige slutscene, der ikke sætter noget ende
ligt punktum på handlingen, er typisk for 
Antonioni: i sin modige pessimisme udtrykker 
den fortvivlelsen ved ikke længere at kunne 
meddele sig og sorgen over den afsluttede 
kærlighed — endnu en gang får Antonioni os til 
at tænke på „Hiroshima, min elskede11. De 
sidste scener i „L’avventura11 var af en lig
nende karakter, men lod deg takket være med
følelsen hos kvinden et håb bestå -  i „La 
notte11 kan favntagets voldsomhed ikke skjule 
den grumme fallit.

„La notte11 er som „L’avventura11 en mo
derne film, også i den finder vi det almene 
i en moderne udformning, et billede af sam
tidens sjæl. Men det må stadig understreges, 
at „La notte11 er en mere ubarmhjertig film 
end „L’avventura11. Ingen ny kærlighed erstat
ter den, der døde -  det ægteskabelige samliv 
står ribbet for al kærlighed, problemerne for
bliver smerteligt uløste.

Da det sidste billede i „La nette11 er tonet 
bort, sidder tilskueren tilbage med dette 
spørgsmål: I hvor høj grad er disse to per
soner, som ikke evner at leve og at leve sam-
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men, symboler på den åndelige tragedie hos 
nutidens menneske? Inden for rammerne af 
den abstrakte, objektivistiske fortællemåde, 
som Antonioni anvender i „L’awentura“ og i 
„La nctte“, og som er væsensforskellig fra den 
traditionelle, der har rod i det nittende århun
dredes litteratur, har han demonstreret en for
agt for forhistorien. Man føler trang til at 
spørge, om der overhovedet eksisterer et fordi, 
der forklarer personernes goldhed, deres mang
lende evne til at meddele sig og den voksende 
afstand mellem dem. Man føler trang til at 
spørge, hvem de er.

Man får til en vis grad disse spørgsmål be
svaret, hvis man gør sig det klart, at der ikke

er tale om, at Antonioni ikke har formået at 
fortælle os alt, men at han tværtimod med 
fuldt overlæg har givet afkald på at fortælle og 
retfærdiggøre. Antonioni har villet vise os en 
krise; det, der går forud for en situation, har 
for ham — hvad enten vi synes om det eller ej 
-  kun en bi-betydning, ja, man kan næsten 
sige, at det for ham overhovedet ingen betyd
ning har. Det er, som om en præcisering af år
sagerne ville svække den følelse af tragisk ab
surditet og af det uundgåelige, som præger 
billedet af en kærlighed, der dør, uden at man 
forstår hvorfor eller hvordan -  på grund af en 
langsom nedbrydning, på grund af en mystisk 
afbrydelse af en indre spænding.

Marcello Mastroianni og Jeanne Moreau -  ægteparret i „La Notte“.
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B U N U E L

og de 21 delegerede
AF J. F. ARANDA

Luis Bufiuel, fotograferet under sit ophold i Spanien, sammen med J. F. Aranda.

Den dynge præmier, som Spanien har mod
taget i de senere år, har uden for landet kun
net give indtryk af, at spansk film omsider var 
modnet. Det polemiske og raillerende indhold 
i filmene har overbevist mange om, at vore 
kunstnere havde overvundet alle censurskran
ker og andre vanskeligheder. Det er desværre 
min første pligt at tage denne illusion fra læ
serne. I almindelighed blev jeg betragtet som 
en optimistisk kritiker. Da vor generation slog 
igennem inden for filmen, i 1953, var jeg ikke 
i tvivl om, at vi snart ville nå den position, 
som vi indtager nu. De unge, som havde været 
med til at grundlægge filminstituttet, film
arkivet, klubberne og tidsskrifterne — genera
tionen, der var født under borgerkrigen -  
havde noget nyt og alvorligt at fortælle, og de 
måtte have held til at gøre det. „Bienvenido, 
Mr. Marshall“ af Berlanga og Bardem var det 
første tegn fra den nye bevægelse. Den blev

præmieret i Cannes. Nogle udenlandske kri
tikere gik imidlertid for vidt i deres vur
dering af vor situation. Jeg husker, at den 
fremragende italienske kritiker Guido Aristar- 
co sagde intet mindre end at „spansk film 
befandt sig i en åndelig situation, der lignede 
den italienske i 1943, lige før den vidunder
ligste udfoldelse.1* Dette kunne kun siges af 
en udlænding, der ikke vidste meget om vore 
forhold. Måske var der i Spanien i 1953 lige
som i Italien ti år tidligere friske talenter, der 
var modne til den endelige indsats. Men den 
væsentligste forskel var, at der i det italienske 
samfund skete ændringer, hvorimod dette ikke 
var tilfældet i Spanien. Beskyttelseslovene for 
filmindustrien, det økonomiske grundlag, cen
suren etc. er de samme i dag som i 1945. Un
der sådanne omstændigheder kan man ikke 
vente fundamentale ændringer inden for pro
duktionen.
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De unge filmfolk har imidlertid gjort deres 
bedste, og nogle -  ikke mange -  har haft til
strækkelig styrke, evne og vrede til at vinde. 
Disse var et udtryk for, hvad spansk film kun
ne blive. Men medvirker de til at forbedre vor 
films almindelige kvalitet? Tilsyneladende, vi 
har i hvert fald fundet ud af noget. Disse få, 
repræsentative film har alle noget til fælles, 
som de andre ikke har: de er realistiske; de 
benytter sig af en bitter, næsten makaber hu
mor, som synes at være det eneste middel, 
hvormed man kan kommentere den aktuelle 
virkelighed, og som har dybe rødder i de 
nationale, kunstneriske traditioner (som Goya). 
De har alle givet afkald på kosmopolitiske om
givelser og har studeret provinsbyen og lands
byens problemer. De har anvendt mange uden
dørsscener, improviserede skuespillere, få stjer
ner, små budgetter. Man kunne sige, at det 
dusin betydelige film, der er lavet siden 1953, 
har skabt grundlaget for en national filmstil. 
En sådan stil er endnu ikke levedygtig, så
ledes som den er det i lande med en meget 
mindre produktion end vor.

I virkeligheden er spansk film delt i to klart 
afgrænsede grupper: den officielle og kom
mercielle produktion -  næsten 70 film om året 
-  og outsiderne -  de film, der præmieres ved 
festivaler, og som den udenlandske kritiker 
kender.

Den kommercielle produktions succes er 
temmelig overraskende. For ti år siden havde 
produkterne ingen chance for at blive ekspor
teret. De betalte sig på hjemmemarkedet på 
grund af den stærke statsbeskyttelse, og fordi 
Spaniens 30 millioner indbyggere (som er me
get glade for at gå i biografen) ikke så gode 
udenlandske film.

N u har alt dette ændret sig. Spanske film 
har lige så stor succes, og ofte større, end 
udenlandske, og de spanske film vises med 
stort held i Sydamerika.

Grundlaget for dette „mirakel*1 inden for 
den spanske filmindustri er allerede blevet ana
lyseret (se min artikel i „Films and Filming**, 
august 1961). Regeringens officielle hjælp har 
været umådelig og nyttig. Vi har nu så vel
udstyrede studier som noget andet land. Vore 
films tekniske kvalitet ligner de udenlandskes. 
Vi laver mange farve- og mammutfilm. Pro
duktionsomkostningerne er mindre end i andre

lande, og co-produktioner florerer lige så 
stærkt som internationale kongresser.

Alle disse film er dårlige, men måske ikke 
værre end dårlige film fra andre lande: Vi har 
vulgære komedier og komikere, som får søn
dagspublikummet til at le. Vi har tåbelige me
lodramaer, som imidlertid er mindre latterlige 
end de sydamerikanske. Vi har smægtende mu
sicals, pragtfuldt udstyrede (så meget bedre 
end de tyske) cg med skuespillerinden Sara 
Montiel: hun synger elendigt, men hun har 
rød make-up på tungen, hvad der får tilskuerne 
til at sukke.

Den officielle produktion er naturligvis me
get mere værdig. Den er protegeret enten af 
staten eller kirken („Livet en drøm“ -  en mas
sakrering af Calderons drama); historier fra 
borgerkrigen eller om den kommunistiske fare; 
eller film efter originalmanuskripter om mis
sionsstationer i Orienten. De får også inter
nationale præmier: „El Lazarillo de Tormes** 
(„Den lille landstryger**), der kunne være ble
vet en vidunderlig film, hvis Bufiuel eller Ber- 
langa havde lavet den. César Ardavins version 
var et irriterende svulstigt værk, med prægtige 
fotografier af spansk arkitektur og en fed 
dreng, der lavede grimme numre i forgrunden. 
Den fik Berlins „Goldene Bår“ i 1960 . . .  men 
siden „Marcelino** ved vi, hvilke uhyrligheder, 
der kan finde sted på denne festival.

Efter verdenssuccesen med en dreng i La- 
dislao Vajdas „Marcelino** er vidunderbørn 
blevet lanceret i anseligt antal. De synger alle 
„flamenco** og tager på turné til Sydamerika 
efter at have lavet et par film.

Co-produktioner plejer at være dyre cg de
primerende. Der er nu over 300 i vor film
historie. De sidste eksemplarer er Samuel Bron- 
stons „King of Kings“ (Kristi lidelseshistorie 
-  8 millioner dollars), og „El Cid“ (Spaniens 
Robin Hood -  6 millioner dollars, med Sophia 
Loren); begge optages i deres helhed i Madrid. 
For øjeblikket afslutter Christian-Jaque også 
her „Madame Sans-Géne“, atter med Sophia 
Loren.

Under sådanne omstændigheder er gode film 
sjældne. De store monopolforetagender (scm 
producenten Cesdreo Gonzdlez, der absorberede 
Bardem og andre gode kunstnere) gør deres 
kapitalistiske middelmådighed gældende. Gode 
film laves af små produktionsselskaber -  som 
i andre lande. To sådanne producenter slog
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sig sammen for at muliggøre Bunuels „Viri- 
diana“ .

Bunuel deltog i Cannes-festivalen 1960 for 
at præsentere sin fortrinlige „The Young One“ 
(„Mands begær"). Nogle spaniere havde lange 
samtaler med ham. Blandt disse var Saura og 
hans producent Portabella („Films 59“ ), hvis 
film var Spaniens officielle bidrag til festiva
len. Vi fortalte alle Bunuel, at det ville være 
meget belejligt både for ham og for os, hvis 
han ville lave en film i Spanien. For ham, der 
i sit væsen er en spansk kunstner, og som al
drig har opgivet at beskæftige sig med span
ske problemer, typer eller landskaber, hvor han 
end har filmet, ville det betyde et møde med 
alt, hvad han elskede og beherskede. Bunuel 
arbejdede i Spanien, mens han lavede „L’Age 
d’or“ og „Terre sans pain“, men disse film 
betragtes som franske. Senere, i 1935-36, som 
producent på spanske komedier og en doku
mentarfilm; disse film er ganske ukendte og 
forsvandt efter krigen: derfor har de fleste 
udenlandske kendere betragtet ham enten som 
fransk eller mexikansk.

For os ville Bunuels ccme-back ikke blot be
tyde en opmuntring, men også et incitament 
for den spanske filmtradition, vi søger. Vi har 
brug for den med det samme, og den eneste 
ægte forudsætning er Bunuel og nogle af hans 
venner fra trediverne (som dokumentaristen 
Carlos Velo, der er berømt for filmen „Torero“, 
og som også lever i eksil i Mexiko). Vi må 
skabe en bro over „det store intet“ i spansk 
kulturliv i de sidste 25 år. Bunuel skulle være 
denne bro.

Bunuel forstod. Han fik et godt indtryk af 
de unge spaniere, han mødte. „Hvis den unge 
generation er ligesom disse unge, lever Spa
nien stadig", har han sagt. Til mig sagde han 
tydeligt: „Jeg ved, at en god patriot må vende 
tilbage til Spanien og hjælpe der. Men måske 
er jeg ingen god patriot, eller måske er jeg 
blot blevet for gammel til at begynde forfra." 
Heldigvis forholdt det sig ikke sådan. Endnu 
før jul, havde vi Bunuel i Spanien. Han lod 
sig ikke en eneste gang interviewe til pressen, 
men hver eftermiddag mødte han en gruppe 
af filmfolk og gamle venner i en lille café. 
I januar havde han sit manuskript færdig (det 
første, han har skrevet alene) og havde valgt 
eksteriører i nogle dejlige og næsten ukendte 
landsbyer i nærheden af Madrid.

I Spanien er der en forhåndscensur på ma
nuskriptet; accepteres det, kan det filmes uden 
indblanding. Der var intet at udsætte på Bu- 
huels manuskript, det var et meget intelligent 
arbejde. I manuskriptet læser man f. eks., at 
en ynkværdig mand med et frygteligt sår på sin 
arm kommer ind i en kirke. Han dypper armen 
i vievandet. Deraf slutter vi, at han er en 
troende, der håber på et mirakel. I filmen ser 
vi tværtimod, at han er en grov materialist: 
med sin handling håber han at overføre sin in
fektion til alle de fromme kvinder, der kommer 
i kirken!

Sædvanligvis lavede Bunuel to udgaver af 
hver scene: den ene beregnet for Spanien, den 
anden for udlandet. Afvigelserne var små, men 
betegnende. I en scene ser vi Viridiana på en 
bedeskammel foran et kors. I den anden ud
gave af samme scene ser vi hende bedende i 
samme stilling, men på væggen nær ved korset 
var anbragt et redskab til piskning. På denne 
måde blev den mest ætsende og skandaløse film 
i Bunuels karriere til . . .  i Spanien!

I selve manuskriptet findes intet klart anti- 
religiøst eller politisk. Det beretter om en 
nonne, som arver en stor landejendom. Hun 
beslutter at forlade klostret for at tjene Kristus 
bedre med velgørenhed, ved at tage sig af tig
gere på ejendommen. Dette tema berører et 
nationalt problem, men der kan ikke udledes 
politiske insinuationer af det, da spanske klo
sterordner i det 16. århundrede har praktiseret 
en lignende kollektivisering af godser. Histo
rien er inspireret af en helgens liv fra denne 
periode, men er overført til begyndelsen af det
te århundrede. Stedet bliver et hjem for tig
gere og fredløse, der naturligvis ikke opfører 
sig godt. Først forsøger de at voldtage Viri
diana, og andre afskyelige episoder følger. 
Men til sidst har de lært neget væsentligt om 
menneskeligt fællesskab. Og Viridiana har for
stået betydningen af kærligheden, ikke den ab
strakte, litterære, men den virkelige, kødelige 
kærlighed. Som alle Bunuels film er også den 
et værk af en moralist.

Så snart filmen var afsluttet, sendtes den at
ter til censuren, og den blev nægtet adgang til 
Cannes. Festivalledelsen inviterede den imid
lertid til den informative afdeling. Bunuel 
havde klogeligt sendt negativet til Paris (for, 
som han sagde, at afpudse tonesiden). En kopi 
blev derfor sendt fra Paris. Da man blev klar
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over filmens usædvanlige kvaliteter, anbragte 
man den i „séance de clausure“, og juryen, der 
var imod den skik at betragte den sidste dags 
film som „hors concours“, gav den guldpal
merne, ex aequo med en fransk film. Den fik 
også den franske presses præmie.

Lederen af den officielle spanske delegation, 
der ikke havde set filmen, indfandt sig på sce
nen for at modtage disse to præmier samt to 
for andre spanske film. I samme øjeblik han 
var tilbage i Spanien, blev han fyret sammen 
med de tyve andre medlemmer af den offi
cielle delegation. Vatikanets avis „L’Osser- 
vatore Romano“ havde beklaget sig over, at en 
regering, der var så nært knyttet til pavestaten, 
kunne tillade en sådan film.

Bunuel havde udført sit livs mest „bunueles- 
que“ og surrealistiske handling, og hjemme i 
Mexiko har han sikkert smilet på sin karak
teristiske måde, da han fik at vide, at 21 offi
cielle delegater, der havde søgt at høste ære på 
hans bekostning, nu stod på gaden på jagt efter 
virkeligt arbejde. .

Som alle film, der gør skandale, vil også 
„Viridiana" blive meget berømt. Personligt 
finder jeg, at den har mindre enhed og er min
dre elegant konstrueret end „The Young One“,

Et galleri af tiggere fra Bunuels „Viridiana".

men det er klart, at det er en af Bunuels mest 
strålende og typiske film. Han selv har fortalt 
mig, at han betragter „Viridiana“ som en slags 
antologi af yndede temaer fra hele hans kar
riere, og at der er noget godt i den. Han ven
tede imidlertid ikke Grand Prix i Cannes.

Al omtale af filmen er forbudt i Spanien. 
De indenlandske kritikere kunne ikke nævne, 
at Spanien for første gang i historien havde 
vundet en førstepris. De må ikke nævne eksi
stensen af „Viridiana“. En fuldkommen „con- 
spiration du silence“ omgiver filmen i Spanien.

Dette er ikke et isoleret tilfælde. Skønt Sau- 
ras „Los Golfos“ ikke blev bandlyst, er den 
endnu ikke udsendt. I Cannes 1960 og specielt 
ved Londons „Film Festival" fik den meget 
fin presse. „Det er en film, der får os til at 
se“, sagde man. Saura er tidligere elev, nu læ
rer, ved filminstituttet, og har foruden en 
geografisk dokumentarfilm „Cuenca" lavet eks
perimentalfilmen „Søndag eftermiddag", hvori 
han drastisk analyserede den formelige slave
tilværelse, som tjenestepigerne i Madrid fører. 
„Los Golfos", der var den første produktion 
fra „Films 59", viste os i en banal historie 
Madrids elendigste kvarter og deres beboere. 
Montagen søgte at være stiliseret, et „staccato"



af ukomplette scener, ligesom avisoverskrifter.
I sin første spillefilm kunne Saura ikke gan
ske beherske teknikken, og filmen var utilfreds
stillende, men interessant. Han er for tiden 
uden arbejde.

En anden elev fra instituttet, Patino, for
beredte „Dona Gimena" („Films 59“ ), en ver
sion af „El Cid“, der var nærmere Racine end 
den amerikanske co-produktion. Manuskriptet 
er blevet forbudt. Julio Diamante fra filminsti
tuttet er en stærk personlighed, der nu laver en 
film, „De, der ikke gik i krig“ , som jeg fryg
ter vil blive for kommerciel. Men Diamante er 
yderst lovende. Hans milieubeskrivelser og be
handling af skuespillerne er fortrinlig, og den 
humoristiske historie om „Francophiler og 
germanophiler“ er meget interessant.

Bardem arbejder for „UNINCI“. Hans næ
ste film, „Der sker aldrig noget“, er en ko
medie om livet i provinsen på linie med hans 
velkendte „Calle Mayor“.

Berlanga er stadig vor bedste instruktør efter 
Bunuel. Han har været tavs i fire år, har blot 
været supervisor på en kort humoristisk TV- 
film. Omsider afsluttede han „Anbring en fat
tig ved dit bord“, der skulle have været sendt 
til Venedig, men regeringen har forhindret 
dette. Denne nye komedie er virkelig for
friskende. Dens titel refererer til velgørenheds
institutioners slogan, hvori man opfordrer fa
milier til at indbyde fattige til julemiddagen. 
Komedien begynder, da det bliver klart, at der 
ikke er tilstrækkelig mange fattige at få fat 
på. De har alle travlt med den mere lukrative 
beskæftigelse at tigge efter midnatsmessen.

Nogle få kortfilm fortjener også at nævnes. 
Vor bedste eksperimentalfilminstruktør er Val 
del Omar, hvis „Brand i Kastilien“ præmiere
des i Cannes 1961. Også „Dødens dag“ af 
Jordå og / .  Marcos (tidligere elever fra in
stituttet) er en god kortfilm. De eksperimen
talfilm, der produceres af selve instituttet, er 
ofte meget lovende, og da der ikke er censur
bestemmelser for disse studieværker, er de ofte 
dristige i deres emnevalg. Men de må hverken 
vises offentligt eller ved festivaler.

Måske er den mest interessante af alle Marco 
Ferreri. Hans „El Pisito“ (Den lille lejlighed) 
var uden tvivl sidste års bedste spanske film. 
Dens tilsyneladende enkle historie var grund
lag for en af de mest barokke og makabert hu
moristiske film, jeg har set. I sammenligning

med den forekommer den engelske sorte humor 
at være barneleg.

For at kunne gifte sig er et par på jagt efter 
en lejlighed. Det er umuligt at finde en i 
Madrid til en rimelig pris. De beslutter til 
sidst, at manden skal ægte en gammel kone, 
der har en lejlighed, og de unge vil gifte sig, 
så snart den gamle dør. Manden gifter sig med 
den gamle, hun dør, og de unge flytter ind. 
Det er det hele. Men manuskriptet af Ferreri 
og den fortræffelige forfatter Rafael Azcona 
udnytter enhver mulighed i situationerne. Da 
den gamle kone endelig dør, bæres hendes kiste 
gennem fantastisk forfaldne gader i Madrid, 
fulgt af det lykkelige par og af børn, der spiser 
sandwiches og råber hurra.

Denne blodige satire blev udført med en så
dan særegen smag for grimheden, middelmå
digheden og snavset, at selv ikke de mest pes
simistiske tilskuere kunne påstå, at filmen er 
neorealistisk eller blot realistisk. Azconas syn 
på Spanien er med overlæg desperat, og det er 
ikke hans alene, men deles af forfatterne inden 
for en litterær retning, som blev skabt af skri
benter som Camilo Cela, et forsøg på at væk
ke den nationale samvittighed.

Ferreris anden film handlede om middel
klassedrenge. Da manuskriptet ikke var af ham 
og Azcona, men af en forfatter med en helt 
anden indstilling, var resultatet ikke heldigt. 
Det var en interessant, men ringe film. Men 
den tredie film, atter lavet i samarbejde med 
Azcona, overgik „El Pisito“ i ekstravagant, 
morbid humor, og var dog mindre bitter, men 
menneskeligt fængslende trods et vanskeligt 
tema. „El cochecito“ (Rullestolen) handler om 
en gammel mand, der ønsker sig en motori
seret rullestol, som vil sætte ham i stand til at 
ledsage sine venner. Han føler sig meget bedre 
tilpas blandt krøblingene end hos sin „nor
male" familie, et slæng småborgerlige egoister. 
Det er ikke vanskeligt at gætte sig til Ferreris 
tanker, der er skjult bag denne parabel. Ko
medien er iscenesat så brillant, at den fortjente 
kritikernes præmie i Venedig 1960.

Ferreri og Azcona forbereder nu en version 
af Kafkas „Slottet“, overført til Spanien i dag. 
Det er ikke for meget at vente, at de vil be
handle den vanskelige forfatter tilfredsstil
lende. Der er mange håb knyttet til den unge 
generation inden for spansk film. De har mu
ligheden for at konsolidere vor filmkunst.
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C L O S E UP
I „Berlingske Aftenavis" den 23/6 d. å. kunne 
man læse en af Simon Hjaltegaard signeret 
artikel om tysk film, i første række om Frank 
Wisbar, der meget smagfuldt præsenteredes 
som en af de vesttyske instruktører, der „slår 
os med knytnæver i synet". Hjaltegaard fore
kom rigtig nok også selv noget forslået efter 
mødet med Wisbars film, som han sætter 
meget højt, takket være deres „gruopvæk
kende" realisme. Så realistiske er Wisbars film 
-  påstår Hjaltegaard - ,  at det danske publikum 
hidtil kun har set „Hajer og småfisk"; „den 
fik de fleste vist nok af." Det er næppe galt 
at påstå, at de fleste fik nok af Wisbar, da de 
havde set hans første film om den anden ver
denskrig, men det er desværre ikke rigtigt, at 
vi blev forskånet for de følgende film. Vi har 
set både „Våd asfalt", „Den fortabte Armé" og 
„Officersfabriken" -  alle sammen film, der be
kræftede det første indtryk af Wisbar som en 
sentimental og forloren instruktør, der kun 
havde de nemmeste almindeligheder at fortæl
le. I „Kosmorama 36“ findes en artikel, der 
behandler Wisbars karriere med nogen skepsis 
over for hans talent og mod; hans seneste film 
giver ikke anledning til revision af denne be
dømmelse.
I Kirkelig Filmforenings blad „Kirke og Film", 
der bringer korte anmeldelser af alle nye film 
på det hjemlige repertoire, finder man sjældent 
overraskende, endsige videre skarpsindige vur
deringer. I nr. 7 (20. juni 1961) er vi dog 
stødt på en analyse, der er i højeste grad be
mærkelsesværdig, fordi den er et eklatant eks
empel på, hvor langt ud i det ansvarsløse, man 
kan komme, når det ikke er filmene, men egne 
ortodokse meninger, der interesserer anmelde
ren. Under overskriften „Den ny livsbekræf
telse i fransk film" er Jan Nissen ude for „at 
slå på tromme for en bestemt ung fransk in
struktør: Claude Chabrol og ganske særligt for 
hans sidste film." Man forbereder sig på en 
interessant gennemgang af „Les Godelureaux", 
men det er hverken denne film, eller hans 
næstsidste „Les bonnes femmes", ja sågar ikke 
hans trediesidste „A double tour", artiklen 
drejer sig om. Det er derimod „Pariserroser" 
(„Les jeux de l’amour"), som Jan Nissen sne
digt bruger som bevis på, at livsbekræftelsen 
nu endelig er brudt igennem hos Chabrol og 
dermed i fransk film. At filmen er skrevet og 
iscenesat af Philippe de Broca synes ikke at ge

nere Nissen, da denne overhovedet ikke er 
nævnt i artiklen. At Chabrol har været impli
ceret i „Pariserroser" er rigtigt nok, men det 
har han som bekendt været i adskillige af de 
nye franske film, og man kunne med lige så 
stor ret tilskrive Chabrol Truffauts „Ung flugt" 
og Godards „Aandeløs". Medmindre Jan Nis
sen sidder inde med private oplysninger om 
den kunstneriske ansvarsfordeling i tilfældet 
„Pariserroser", og i bekræftende fald er det 
ukorrekt at foreholde læserne sådanne, er hans 
artikel mildest talt en vildmand af de mest 
enorme. Metoden må siges at åbne vide per
spektiver for filmkritikken, og vi kan vanske
ligt overskue, hvad man på denne måde kan 
bevise om filmkunstnere.

Bygger således hele artiklen på en misfor
ståelse, indeholder den samtidig en række hor
rible postulater, hvoraf vi blot skal videre
befordre et enkelt. Vi er enig med Nissen i, 
at „Pariserroser" er en spændende og kompli
ceret ironisk film, men hvad angår årsagerne 
til, at filmen er sådan, må vi erklære os dybt 
uenige. I følge Nissen viser Chabrols (sic) tro
skab mod kirken og kristendommen sig „i den 
nye film som en ejendommelig markant „folke- 
religiøs" frejdighed hos livselskeren Viktor, en 
sært letfærdig, ironisk fremført, men alligevel 
på en eller anden måde positivt ment „glad 
kristendom", om man vil, som ytrer sig ved 
hjælp af almensprogets religiøse rester, være 
sig: Gud være lovet, fred i sjælen, sige Vor
herre en tak, blomster fra Paradis, Mariehønen 
op i himlen, kirkeligt bryllup med Mendelssohn 
og hele pibetøjet o.s.v. Jeg skal på dette sted 
ikke fortabe mig i de fristende subtiliteter an
gående det folkereligiøse kristelige standpunkt 
i en moderne og om man vil „sækulariseret" 
film som denne, blot understrege, at den i sin 
dristige livet-er-dejligt-holdning utvivlsomt er 
at opfatte også cg ikke mindst som et uhyre 
bevidst (og bevidst komisk-letsindigt) svar på 
den velkendte forkrampede Guds- og nådefor
ladte traurighed i nyere tids kunst og littera
tur." Denne prøve på de nissenske subtiliteter 
turde formodentlig være tilstrækkelig. Hele op
satsen synes os at være et ualmindeligt harsk 
eksempel på den selvglade og selvtilfredse fa
con, hvormed sociologer, kul turf ilosoffer og 
moralister nasser sig ind på filmkunsten. Vel 
vidende, at vi udsætter os for at blive opfattet 
som glade kristne, vil vi tillade os et Vorherre 
bevares.
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FESTIVALRAPPORT: BERLIN
A f  Ib Monty

Berlinfestivalens eneste helt store filmoplevelse 
var Antonionis sidste film, mesterværket „La 
Notte“, som juryen, hvori bl. a. sad Satyajit 
Ray og Nicholas Ray, da også belønnede med 
førsteprisen. Filmen, der behandles andetsteds 
i dette nummer, er en poetisk-præcis analyse af 
et moderne ægteskab, et smerteligt, moderne 
digt om menneskets ensomhed og kødets lyst. 
Filmen har samme tema som „L’Avventura“, 
men forekommer mig at være et meget egalt 
kunstværk, mere koncentreret og stringent. Scm 
hustruen yder Jeanne Moreau sin hidtil mest 
fængslende præstation, og hun burde have haft 
prisen som bedste skuespillerinde. I stedet gik 
den til vor egen Anna Karina i Godards „Une 
femme est une femme“, det andet af festivalens 
tre stimulerende bidrag. Filmen, der som be
kendt er bygget over samme idé som de Brocas 
„Pariserroser" („Les jeux de l’amour“ ), er 
langtfra så inciterende personlig som „Aande- 
løs“, men et charmerende moderne divertisse
ment, med forelskelse bygget op omkring pigen 
i trekanten. Det yndede spil for de initierede, 
med allusioner til kollegers film, har Godard i 
denne film drevet næsten for vidt. Der asso
cieres hyppigst til „Skyd på pianisten" og 
„Lola", men også til f. eks. „Monsieur Tete", 
cg formentlig til andre, som undslap ved første 
gennemsyn. Filmen er i øvrigt fuld af visuelle 
påhit, der går på tværs af konventionel film
dramaturgi, men en farlig tilbøjelighed for det 
hermetiske bliver mere og mere åbenbar hos de 
intelligente franskmænd.

En Kurosawa-film er altid sikker på bevågen
hed, men „Waruiyatsu hodo yoko nemuru" 
(The Bad Sleep W ell) var trods en eminent 
eksposition og mange utroligt prægnant for
mede scener en skuffelse. Historien foregår 
blandt „big business" i Tokio, og hovedper
sonen (Toshiro M if une) er en forretnings
mand, der benytter sin viden om korruptionen 
og gangstermetoderne hos sine chefer til selv 
at bane sig vej opad. Filmen synes inspireret af 
amerikanske film inden for samme genre (som 
f. eks. „Chefen er død"), men er både i per
sontegning og visuel udformning betydeligt 
mere raffineret. Alligevel falder filmen ofte 
ned i det melodramatiske og finder først sin 
diabolske ironi i slutbilledet af en stenhård 
„tycoon", der sejrer ved at benytte alle midler, 
og som kun berøres i en sådan grad, at han be
slutter at trække sig tilbage nogle år før plan
lagt. Ens billede af Kurosawa kunne i øvrigt

kompletteres ved en retrospektiv serie, hvor jeg 
bl. a. fik lejlighed til for første gang at se hans 
„Ikimono no kiroko" (I Live In Fear) fra 
1955 om en mand, der bliver vanvittig af frygt 
for atombomben. En stærkt virkende, men me
get hypertrofisk undergangsfilm med voldsomt 
ekspressionistisk spil af Mifune. Ny for mig 
var også hans „Donzoko" (1957), en frem
ragende disponeret transskription til japansk af 
G or kis „Natherberget".

Det tyske bidrag ventede de indfødte sig 
meget af, men Bernhard Wickis film nr. 2 
„Das Wunder des Malachias" blev festivalens 
mest eklatante fiasko. Den bygger på en roman 
af Bruce Marshall, men historien er omplantet 
til det vesttyske mirakel land. En præst beder til 
Gud om, at han vil fjerne en usædelig natklub 
i den lille Ruhrby, hvor handlingen foregår. 
Præstens bøn bliver hørt, men i stedet for ro 
følger nu en stormflod af sensation, kommer
cialisme og religiøs svindel. Wickis film er 
uhyre prætentiøs, men også uhyre germansk, 
i en bastant moraliserende stil, der fører tanken 
hen på tysk films værste ekscesser i tyverne; 
denne tyske pendant til „Det søde liv" er lige 
så vulgær, som de fænomener, den har sat sig 
for at revse.

Vellykket var heller ikke Kurt Hoffmanns 
Durren matt-Ti\m „Die Ehe des Herrn Missis- 
sippi", der forekom at være en hel del for tyde
ligt imponeret af sin egen ironi, og som satire 
lidenskabsløs.

Frankrig sendte foruden Godards film Michel 
Drachs „Amélie ou le temps d’aimer", en kær
lighedselegi i Bronté-stil. Billedmæssigt for
finet, men melankolsk-langsom og artificiel som 
sammes „Døden kommer om søndagen". Et ak
tiv var de to smukke og sensitive Clotilde Joano 
og Marie-José Nat som kærlighedssmægtende 
kusiner på en tågesvøbt ejendom i Bretagne. 
Uden for konkurrence vistes de Brocas ,,L’- 
Amant de cinq jours", en lidt ubehagelig ero
tisk trekanthistorie, men uden genrens boule
vardmanerer.

De øvrige af festivalens bidrag havde kun 
betinget interesse. Af Fons Rademakers vistes 
„Makkers, staakt uw wild geraas", en kvik og 
detaljeret, men ret skematisk historie om ægte
skabelige problemer. Rademakers har dog gjort 
tydelige fremskridt siden sin debut, den præ
tentiøse og uldne „Landsbydoktoren", der ram
te de trohjertede strenge i de danske anmel
dere. To klassikerfilmatiseringer var helt kon-
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Fra Akira Kurosawas „Waruiyatsu hodo yoko nemuru" om „big business" i Tokyo.

ventionelle, værst var George Schaejfers engel
ske „Macbeth“ med lommepræstationer af 
Maurice Evans og Judith Anderson. Græker
nes egen „Antigone“ var skuffende i en lidt 
forfinet amerikansk stil, uden storhed. Englæn
dernes andet bidrag var Ralph Thomas’ tradi
tionelt iscenesatte „No Love for Johnnie" med 
en udmærket Peter Finch som en labourpoli- 
tiker, der foretrækker karrieren fremfor pi
gerne. Fra Italien kom foruden vinderfilmen en 
spillefilmdebut, Elio Petris „L’Assassino“ med 
Marcello Mastroianni som en ung mand, der 
anklages for et mord, og som må igennem det 
ydmygende retsmaskineri. Der var udmærkede 
intentioner i filmen, men som helhed var den 
for uklar og ville moralsk kommentere tosidigt 
uden held til at overbevise os.

Amerikanerne sendte den obligate Shirley 
MacLaine-iilm, Charles Walters uoprigtige og 
ligegyldige „Two Loves“ om en amerikansk, 
puritansk lærerinde i New Zealandske omgivel
ser.

Festivalens politiske forpligtelser indfriedes 
med åbningsfilmen, Peter Ustinovs „Romanoff 
and Juliet“ efter hans eget skuespil. Over for 
et tysk publikum var det taknemmeligt at præ
sentere en satire om landet Concordia, hvis tor

nerosesøvn forstyrres, da både Øst og Vest vil 
hjælpe det. Men filmen var kun en mat stor
politisk satire med enkelte fikse replikker og 
ironiske pointer. Mere alvorlig var Stuart Ro- 
senbergs „Question Seven“, en tåbelig pro
pagandafilm om en præsts besværligheder i 
Øst-Tyskland. At filmen var specielt indbudt 
af festivalledelsen kan kun komprommitere 
dennes smukke hensigter.

Ligesom de andre festivaler har Berlin også 
sine retrospektive serier, hvor man kan søge 
vederkvægelse, når de moderne bliver for tri
vielle. Foruden den allerede nævnte Kurosawa- 
serie havde man i år arrangeret en Billy W il
der-præsentation (Fra „Kvinden uden samvit- 
tighed“ (Double Indemnity) til „Nøglen un
der måtten“ (The Apartment)), og en Richard 
Oswald-serie. Fra Hollywood havde Oswald 
selv sendt et utroligt brev, hvori han uden blu
sel udtalte sin fortrøstning til, at hans film 
som andre af filmkunstens mesterværker ville 
leve evigt. For os andre, der ikke er så person
ligt engageret, synes der intet uretfærdigt i, at 
glemselen allerede er ved at sænke sig over 
Oswald. De af hans film, der præsenteredes i 
Berlin, var alle ganske ordinære, tidsbundne 
produkter, som ikke kan interessere nogen 
i dag.
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FESTIVALRAPPORT: MOSKVA
A f  Arne Svensson

Moskvafestivalens bedste film viste, hvilke re
sultater en virkelig kunstner kan opnå selv med 
det mest dagligdags emne. Kaneto Shindos 
„Hadaka no shima“ (Den nøgne ø) skildrer i 
dokumentarisk stil (gang på gang går tanken 
til Flahertys „Man of Aran“ ) en families gen
vordigheder på en lille ø i det vestlige Japan. 
Der er intet af rejsefilmens falske eksotisme 
med naturbørn i paradisiske omgivelser. Mang
len på vand gør landarbejdet til en stadig 
kamp mod tørken. Kvinden henter vand på 
fastlandet og ror ud til øen, over hvis af
brændte skråninger hun og manden senere må 
bære det. Med suveræn foragt for den kommer
cielle films episke konventioner indfletter 
Shindo monotone nærbilleder af fødder, som 
stolprer af sted, af jord, som umættelig op
suger vandet. Af og til brydes føddernes rytme, 
når den udmattede kvinde snubler på skrånin
gen og spilder vandet. Familiens få glæder 
skildres også: en rejse til byen, en tur med tov
bane. Efter den ældste drengs død bryder den 
deprimerede mor sammen. Med et fortvivlel
sens skrig kaster hun sig ned på marken og 
river planterne op. Manden arbejder roligt vi
dere, og kort efter fortsætter hustruen med at 
bære vand. Kredsen er sluttet. Den indledende 
scenes lange kameratur ind mod øen modsvares 
af slutningsscenens bevægelse bort fra øen.

Den 49-årige Shindo er jo hos os kendt for 
den noget overvurderede „Gembaku no ko“ 
(Hiroshimas børn) fra 1951, der absolut inde
holder udmærkede sekvenser (bådrejsen til Hi- 
roshima, atombombemontagen), men svækkes 
af de sentimentale indslag. I „Den nøgne ø“ 
derimod er Shindos stil konsekvent asketisk. 
Filmen er helt fri for dialog og kommentar. 
Naturlige lydeffekter og blød melodisk musik 
understreger temaets simplicitet og det bevidst 
dvælende tempo. Shindos langsomme, raffi
nerede montageteknik lader billederne tale og 
skaber dramatik ved sammenstød af forskellige 
„shots“. Karakteren af filmdigt forstærkes af 
lyriske indslag i Satyajit Ray s stil: sommer
fugle, der flagrer over vandfladen, drivende 
skyer, svajende korn. Et andet middel, hvormed 
Shindo skaber poetisk atmosfære er hans eks
perimenter med tidsbegrebet. I ø-scenerne træk
kes den filmiske tid ud og bliver længere end 
den virkelige, mens tiden i fastlandsscenerne 
hugges i stykker, får form af et resumé. Med 
„Den nøgne ø“ har bondesønnen Shindo skabt 
en hyldest til arbejdet, således som han erin

drer det fra sine forældres tavse kamp mod 
jorden cg naturen.

Som bekendt måtte Shindo dele førsteprisen 
med Grigori Tjuchrai, en jurybeslutning, der 
må betegnes som smigrende for sidstnævnte. 
„Tjistoje nebo“ (Klar himmel) er nemlig intet 
afrundet kunstværk. Det ideologiske indhold 
(kritikken af stalintidens atmosfære af mis
tænksomhed) synes at have været lidt af en 
spændetrøje for Tjuchraj. „Tjistoje nebo-“ skil
drer i en serie tilbageblik en russisk flyvers liv. 
Efter at have været i tysk fangelejr vender han 
tilbage til Sovjet, hvor han imidlertid kommer 
under mistanke, fordi han har ladet sig tage til 
fange. Først efter Stalins død rehabiliteres han, 
bliver atter medlem af partiet og får tilladelse 
til atter at flyve. Filmen har fine sekvenser, 
men imponerer ikke som helhed. Tjuchraj har 
valgt at arbejde med farvefilm, og den noget 
søde farvetone banaliserer temaet. En alt for 
påtrængende musik, der understreger enhver 
emotionel klimaks, irriterer også. Man føler sig 
generet af, at en kunstner af Tjuchrajs kaliber 
plagierer Pudovkin for at symbolisere tankefri
heden efter Stalins død: nogle scener med tø
brud er klippet ind. Dette klichéprægede sym
bol er karakteristisk for Tjuchrajs måde at ske
matisere og forenkle problemstillingerne på. 
Men der findes også udmærkede sekvenser. På 
en jernbanestation venter soldaterhustruer på 
et troppetransporttog, men da det kommer, 
standser det ikke. Tjuchraj skaber en syntese 
af individets tragedie i krigstid ved i en heftig 
montage at blande nærbilleder af de fortvivlede 
kvinder og forbifarende vogne. Slutscenen, 
hvori et elegant jetfly glider frem gennem sky
erne er et smukt udtryk for den formfuldendte 
bevægelses poesi. Er „Tjistoje nebo“ interessant 
i kraft af emnevalget, må man dog konstatere, 
at den ikke rent artistisk holder sig på samme 
niveau. Filmen savner spontaneitet og er alt for 
udspekuleret i effekterne.

Om nødvendigheden af aktivt at bekæmpe 
det onde (d.v.s. nazismen) handler Konrad 
W olfs „Professor Mamlock“, der bygger på 
faderens skuespil fra 1933. Mamlock er en 
jødisk overkirurg, der endnu ved nytår 1933 
vil tro på den tyske retsstat og holde sig uden 
for politik. Han vil dog ikke som de andre på 
hospitalet indgå kompromis’er, og i sin for
tvivlelse drives han til selvmord. Mamlocks 
unge søn er kæmpende kommunist og repræ
senterer livskraften i den tyske nation. Moralen
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turde være klar. Trods Wolfgang Heinz! do
minerende spil i titelrollen er det filmens for
melle fortjenester, man husker. Wolfs instruk
tion er dynamisk med intensive montageafsnit 
i russisk stil fra tyverne. Allerede den indle
dende ironiske kontrastmontage mellem borger
nes nytårsskålen i skummende champagne 
hjemme hos professoren og de hvinende stave 
i det gadeslagsmål med nazibisser, som sønnen 
på samme tid er indviklet i, er som klippet ud 
af en russisk revolutionsfilm. W olf anvender 
ofte udtryksfulde kameravinkler. En opererende 
nazistisk læge ses fra patientens synsvinkel, 
nedefra. Lægens hænder bliver større og større, 
og pludselig er han stortyskeren, som i fana
tisk magtbegær griber efter alt. Selv stills (jvf. 
Dovzhenko) bruger W olf for at afspejle chock- 
tilstanden hos en ung pige, der under de takt
faste råb „Juden heraus“ drives ud af sin skole. 
Mamlocks selvmord er en virtuos studie i film
rytme. Nærbilleder af professoren ved skrive
bordet veksler i stadig hurtigere tempo med 
dørskiltets „Eintritt verboten“. Så afløses de 
sidste glimt af professorens øjne og de kæmpe
store bogstaver af, at den døende glider ud af 
sin stol. Et roligt nærbillede af Mamlock af
runder sekvensen. „Professor Mamlock“ er dog 
en ujævn film, thi mellem Wolfs glansnumre 
findes dialogpartier, der røber afhængigheden 
af skuespillet.

Jan Rybkowski, der har 11 film bag sig, 
regnes ikke blandt de store polske instruktører. 
Det var derfor en overraskelse, at han har præ
steret et så helstøbt værk som „Dzis w nocy 
umrze miasto" (En by dør i nat). Med en 
polsk koncentrationslejrfanges øjne oplever 
man Dresdens ødelæggelse under de voldsom
me amerikanske bombeangreb, som natten mel
lem den 13. og 14. februar 1945 gjorde byen 
til et helvede for beboerne. Polakkens glæde 
over, at tyskerne får igen for Warszawa, afløses 
snart af rædsel, og han hjælper en ung tysk 
pige ud af den brændende by. Men nattens 
fællesskab afbrydes om morgenen af en SS- 
soldats brutale kommando: „Tyskere til højre, 
udlændinge til venstre!". Rybkowskis film er 
på ingen måde nyskabende, men den har auten
ticitet og en egal stil. Det sort-hvide foto gen
giver enhver nuance i brandnattens spil mellem 
lys og mørke. Bombenatten er skildret med 
utrolig realisme, et inferno af brandbomber og 
skælvende huse. „Dzis w nocy umrze rniasto" 
er en flammende antikrigsappel med stærke 
scener, der kan forekomme stiliserede, over
drevne for den, der ikke har oplevet krigen. 
Jeg diskuterede med Rybkowski nogle scener 
med skrigende, afsindige kvinder blandt 
ruinerne, visioner fra Dantes Inferno, som jeg 
syntes brød den realistiske grundstemning. 
Rybkowski, der selv oplevede natten i Dresden,

Andrzej Lapicki i Jan Rybkowskis „Dzis w nocy umrze miasto".



lo ad den naive kritiker fra et neutralt land: 
„Jeg kan forsikre Dem for, at hvis jeg skil
drede alt det, jeg så den nat, nøgne chokerede 
kvinder, elskende par, ville ingen censur i ver
den acceptere min film."

Til krigsårene refererer også den bulgarske 
„Vi var unge", festivalens store overraskelse, et 
udmærket arbejde af en kvindelig instruktør, 
B'tnka Sjeliaskova. På grundlag af det i mod
standsfilm så udnyttede tema om en gruppe 
i arbejde har hun lavet en stemningsfilm med 
dybde i menneskeskildringen. Hun har renon
ceret på billig intrige og koncentreret sig om 
spændingerne mellem gruppens medlemmer. 
En ung mand bliver mistænkt for at være spion 
og bliver udelukket, men beviser sin solidaritet 
ved at tie trods svær tortur. Sjeliaskova har 
held med at væve en fint afstemt skildring af 
ung kærlighed ind i filmen, uden at den bliver 
banal. Fotoet i de mange nattescener er nuance
rigt i sort-hvidt, f. eks. når de unge elskende 
vandrer rundt i det mørkelagte Sofia med hver 
sin lommelygte i hånden. Lyskeglerne løber 
parallelt, flettes sammen, hæver sig og mødes 
på en husfacade. Selv et så diskutabelt trick 
som at anvende negativ motiverer Sjeliaskova 
psykologisk. I en scene med subjektivt kamera 
lader hun en ung pige med fotografering som 
hobby se menneskene omkring sig i negativ, da 
hun vågner til bevidsthed efter en ulykke. Alle
rede fra den suggestive indledning, da tusinder 
af skrigende alliker, skræmte af larmen fra fly
vemaskinerne, hæver sig mod Sofias grå him
mel, er man indfanget af denne formsikre film.

Ungareren Mihaly Szemes’ „Alba Regia" ud
spiller sig i en ungarsk by mod krigens slut
ning. Denne kærlighedshistorie mellem en 
kvindelig spion fra den røde armé og en un

garsk læge er i sjælden grad fri for propa
ganda. Den første omfavnelse skildrer Szemes 
med bestandigt bevægeligt kamera i bløde nær
billeder af ansigterne, afbrudt af fragmenter af 
erindringer. En dansescene er en udmærket stu
die i bevægelse. Den russiske pige tvinges til at 
hvirvle rundt med korrekte tyske officerer, og 
Szemes trækker scenen ud, til man bliver svim
mel, for at give indtryk af pigens uudholdelige 
modvilje mod kontakten med fjenden. Den sto
re skuffelse i „Alba Regia" er den gæstespil- 
lende Tatiana Samoilovas matte indsats. Var 
„Tranerne" kun et lykkekast?

En belastning ved de store festivaler er de 
mange fantasiløse kortfilm, som desværre sjæl
dent er så korte. Lad mig af mængden i 
Moskva redde to fra glemsel. Polakken Lom- 
nickis brillante „Narodziny statku" (Et fartøjs 
fødsel) fanger i en serie skitser atmosfæren på 
et skibsværft. Den antydede, poetiske teknik 
med udsøgt rytme og billedvirkninger bevirker, 
at det fartøj, hvis tilblivelse man følger, bliver 
en organisk skabning. Hvor meget mere til
fredsstillende er ikke antydningsteknikken end 
gennemsnitsdokumentarfilmens dræbende kede
lige kommentar og grundighed! Den tegnede 
tjekkiske „Parasit" (instruktion: Vladimir Leh- 
ky) er et underfundigt exposé over snylteriet 
gennem tiderne. Af to elegant stiliserede fi
gurer gør den ene opfindelser og bliver ustand
seligt udnyttet af den anden. Den lette, legende 
stil cg den elegante behandling af billedfor
matet (med afskæringer) gør „Parasit" til en 
god eksponent for den høje standard inden for 
den tjekkiske tegnefilm. Hvem kan modstå en 
scene med en lyserød grisesjæl, der svæver op 
mod himlen, mens grisen selv ligger på ryggen 
med benene dekorativt lige op i luften?

FESTIVALRAPPORT:
A f  A ito Aidkinen

Festivalledelsen med den nye direktør, Do- 
menico Meccoli, i spidsen havde i valget af 
film vist rygrad overfor alle national-, kirke- 
og producent-pres. Derfor er det dobbelt skam
fuldt at juryen, som aftenen efter den sidste 
konkurrencefilm tilsyneladende i store træk var 
enige, tilbragte en solrig søndag fra kl. 10 til 
21 med at pendle mellem adskillig pres og 
hensyntagen og indgik et par grove kompro-

VENEDIG

mis’er, som endnu engang sætter spørgsmåls
tegn ved festivalpræmiernes berettigelse. Det 
burde være tilstrækkeligt med den uddeling af 
deltagerdiplomer til producenterne, som også 
fandt sted inden festivalens begyndelse.

Alain Resnais’ „L’Année derniére å Marien- 
bad“ er en glimrende omplantning af den nye 
romans — eller om man vil kubismens — ideer 
til film. Alain Robbe-Grillet siges at have fore-
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slået Resnais et enormt barokpalads som deko
ration, og de har i samarbejde indplaceret sta
tuer, som ligner mennesker; Resnais bevæger 
virtuost kameraet til akkompagnement af orgel
musik i dette vokskabinet. De siger, at de har 
forsøgt at forny filmens sprog, forsøgt at skabe 
en film, som skal stimulere tilskuernes intel
lektuelle aktivitet under forestillingen. Tilsyne
ladende må hver især selv bidrage til denne 
fascinerende, men sterile partikelsamling, hvor 
dog enkelte bestanddele, en repliks intensive 
tone eller et billede, en kamerabevægelses 
uventede suggestionskraft pludselig kan over
raske og åbne hele associationskæder. Ideen bag 
filmen synes at være den, at man vil bort fra 
en banal handling, men bag partiklerne gem
mer der sig trods alt kun en ganske banal følje
tonepisode. Resultatet minder mere om et raf
fineret eksperiment end om et mesterværk, og 
man begynder at mistænke Resnais for en ten
dens til at underkaste sig som den nye romans 
redskab. „Marienbad“ minder både om „Guer- 
nica“ og „Toute la memoire du monde“ (ka
merabevægelsernes fascination), men man kun
ne vende om på titlen på hans film om neger
kunsten og spørge: „Est-ce que ces statues vi- 
vent aussi?“ Årets største festivalfilm synes

efter alt at dømme at være Antonionis „La 
Notte“ og Bunuels „Viridiana“.

For mig var Jean Rouchs „Chronique d’un 
été“ et mere givende og befriende eksperiment 
med filmens udtryksmuligheder. Hjulpet af so
ciologen Edgar Morin har Rouch i sommeren 
1960 spurgt pariserne: „Hvordan lever du?“ 
og „Er du lykkelig ?“, og han har komplet
teret dette med samtaler med mennesker, som 
har været villige til at diskutere deres proble
mer mere indgående foran et 16 mm kamera 
og en båndoptager. Filmens værdi ligger i den 
nye konception, i måden at opbygge en film, 
i teknikken og i det den fortæller om vor tids 
mennesker. „Léon Morin, prétre“ er Jean- 
Pierre Melvilles nyeste film, en meget smuk 
og behersket skildring om tro og mistro, som 
bringer Bressons „Journal d’un curé de cam- 
pagne“ i tankerne; men Jean-Gabriel Albicoccos 
debutfilm er en esoterisk og dekadent filma
tisering af Balzacs „La fille aux yeux d’or“, og 
Claude Autant-Laras „Tu ne tueras point“, der 
er optaget i Jugoslavien, er en uærlig film om 
en militærnægter. Begge disse film bidrager til 
den påstand, at der i almindelighed er noget 
råddent i tidens franske film.

Italien kommer derimod -  efter Antonionis,

Fra Renal o Castellanis „Il Brigante".
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Viscontis og Fellinis verdenssucceser — med 
stærke film af gamle og nye instruktører. Re- 
nato Castellani har helt fornyet sin stil og præ
senteredes i Venedig med en voldsomt drama
tisk, men stramt behersket skildring af land
brugernes kamp mod hensynsløse godsejere. „Il 
brigante“ er måske ikke en fornyende film, 
men jeg havde gerne undt den „Den gyldne 
Løve“ eller sølv, som juryen først havde beslut
tet, men den måtte nøjes med den internatio
nale kritikerpris. Ermanno Olmi viste sig at 
være en pragtfuld humorist; hans „Il posto“ 
fortæller om en ung mands første ansættelse i 
et stort firma, og den er udformet med diskret 
humoristisk fornemmelse som hos Buster Kea- 
ton eller Jacques Tati. Vittorio de Seta er i 
sin første film „Banditi a Orgosolo" blandt 
Sardiniens hyrder, og han har skabt en moden, 
omend også noget begrænset, tragisk film om 
disse primitive mennesker. Pier Paolo Pasolinis 
filmisk måske mindre sikre debut „Accattone“ 
vækker dog større beundring; han borer sig ind 
i en småskurks skæbne, fast besluttet på at nå 
frem til sandheden. Ved hjælp af Franco Cittis 
præstation i titelrollen og enkle, men hensigts
mæssigt valgte kameraindstillinger formes „Ac- 
cattone“ til en studie i underverdenens mentali
tet. Roberto Rossellini har filmet Stendhals no
velle „Vanina Vanini“ i farver, og resultatet er 
blevet en af hans interessanteste film: brydnin
gen mellem moderne og romantisk stil er gen
nemført med intrigerende effekt. Italienerne le
verede kun én stor skuffelse. Dino de Lauren- 
tiis all-star produktion af „Il giudizio univer
sale" var en ulykke for Vittorio de Sica og 
Zavattini; man er venlig, når man siger, at fil
men ligner en kopi af en middelmådig Vin- 
cente Minnelli. USAs konkurrencefilm („Sum
mer and Smoke" og „Bridge to the Sun“ ) bur
de man have ladet ligge, specielt da juryen 
ikke kunne blive enig om, hvorvidt Geraldine 
Page eller Carroll Baker skulle have titlen 
„bedste skuespillerinde", men uden for kon
kurrencen havde man lejlighed til at se et ud
valg af uafhængige produktioner. Shirley 
Clarkes film „The Connection" er anmeldt an
detsteds i bladet, Kent Mackensies „The 
Exiles" om indianere i San Francisco og Um- 
berto Bonsignoris „Maeva" (med Maya Derens 
tekst) om en tahitiansk piges møde med den 
vestlige verdens civilisation repræsenterer beg
ge fin, dokumentarisk virkelighedsiagttagelse. 
Tegnefilmens største virtuos, John Hubley, 
præsenterede sin undervisningsfilm „Of Stars 
and Men", som charmerende forklarer og an
skueliggør vort nuværende verdensbillede. Den 
amerikanske eksperimentalfilmskole viste sig 
belyst af Curtis Harringions „Night Tide" og

Mekas-bsøåtents „Guns of the Trees" at være 
uventet naiv og umoden. Den første er egent
lig blot en vildfaren B-film cg den anden en 
skitsebog med enkelte smukke still-kompositio
ner og frisk improvisation af Ben Carruthers 
og frue. Paul Wendko s må man vel glemme 
som et potentielt håb efter den smagløse præ
dikant-film „Angel Baby"; enkelte dynamiske 
glimt reddede ikke resultatet.

Filmen i de socialistiske lande er ikke så 
vital som for et år siden. Sovjetunionens film 
er mest velmenende allegorier (Alexander 
Alovs og Vladimir Naumovs „Mir vhodjascce- 
mu“ (Freden er her)) eller programerklærin
ger (Grigori Tjuchrais „Den rene himmel", 
som fik førsteprisen i Moskva), de ungarske 
filmkunstnere er tavse, og tjekkerne har aldrig 
rigtig indfriet de løfter, de gav. Polens film 
holder sig på et hæderligt niveau, men nogle 
af dens mere personlige instruktører virker 
frosne. Andrzej Wajda har efter sin første film 
om nutidens unge mennesker „Niewinni czarod- 
zieje" genoptaget sin linie med krigserfaringer. 
„Samson" behandler dog en ung, jødisk ud
seende mands skæbne friere; vi opfatter den 
nærmest som en studie i menneskenes egoisme, 
endog når de tilsyneladende hjælper os. Afsnit
tene i ghettoen og mødet med filmens to helt
inder hører til Wajdas bedste, men som helhed 
-  især fordi slutningen bygger for kraftigt på 
en løsthængende Samson-parallel — griber fil
men ikke.

Akira Kurosawas „Yojimbo" (Livvagten) 
hører til instruktørens virtuost gennemførte 
samurai-film med tydelig adresse til vor tid. 
Filmens budskab om, at vold kun ødelægges 
med vold, er grum og desuden suspekt, når 
Kurosawa tildeler fører-samuraien en overmen
neskelig placering i kampen. Filmens konstruk
tion er ikke uden fejl, men billedmæssigt hører 
den til instruktørens mest raffinerede, og mu
sikken er en slags mederne jazz spillet på tra
ditionelle japanske instrumenter. Toshiro Mi- 
fune, den unge mand fra „Kagi", Tatsuya Na- 
kadai, samt hele Kurosawas repertory company 
spiller udmærket. Leopoldo Torre Nilssons se
neste „Piel de verano" (Sommerhud) er en 
ironisk anekdote om en ung piges uventede 
møde med kærligheden, som hun forkaster. 
Torre Nilsson har formet filmen med mere 
modne og rolige midler, og han har her præ
senteret sin måske hidtil bedste film. Basil 
Deardens „Victim" er hyggeligt håndværk, 
men den får en til endnu dybere at beklage, at 
der kun findes én Karel Reisz i England; na
turligvis afsluttede „Lørdag aften — søndag 
morgen" her i den informative afdeling sin 
festivalturné -  med glans.
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Jum pin’ A t  The N F T
AF BIRGER JØRGENSEN

„Jumpin’ A t The N F T “ vil forsøge at give et 
dramatisk billede af jazzen, af dens musikalske 
væsen, af dens opvækst og af den verden, hvori 
den er vokset op. Det kan ikke lade sig gøre 
at tegne dette billede ved hjælp af film alene. 
Med ganske få undtagelser har filmens folk 
ikke behandlet jazzen tilfredsstillende. Derfor 
bliver kun de bedste film vist i deres fulde 
længde, fra de øvrige henter vi kun de bedste 
afsnit. I  øvrigt gør vi brug af båndoptagelser, 
af fotografier og levende musik."

Siger Alan Lovell og Paddy Whannel om de 
tre jazzfilmprogrammer, som i deres tilrettelæg
ning blev vist af The National Film Theatre 
i London i dagene fra den 30. maj til den 4. 
juni.

Der er næppe tvivl om, at de indtalte kom
mentarer til filmene og musikken har smuglet 
en smule jazzkundskab ind hist og her blandt 
filmteatrets medlemmer. Men det må tilstås, at 
orienteringen for den i forvejen blot nogen
lunde jazzkyndige havde lidt for meget smag 
af pædagogisk pegefinger.

Første program i rækken „Blue, Hot and 
Polite“ startede virkningsfuldt med et uddrag 
af Pare Lorentz? banebrydende dokumentariske 
skildring af Mississippi, ved hvis udløb jazzen 
almindeligvis antages at have haft sit udspring. 
Da tæppet derefter gled til side til cinema- 
scopeformat, mens flodbåden fra den fortræffe
lige indledningssekvens til Jack Webbs ikke 
helt igennem fortræffelige „Pete Kelly’s Blues" 
gled ind på lærredet, sendte man en lille sørg
modig tanke hjem til salen i Frederiksberggade. 
The National Film Theatre er i øvrigt et ka
pitel for sig, som nok kan gøre et dansk mu
seumsmedlem misundelig. En hyggelig bar står 
således til medlemmernes behagelige disposi
tion før, efter og under forevisningerne. De 
samtaler, der føres der over en kop kaffe eller 
en Guinness, er utvivlsomt af ikke ringe film- 
milieuskabende værdi.

Det er uundgåeligt, at størsteparten af fil
mene i en sådan festival er Tordenskjolds sol
dater. Stor forventning havde man stillet til 
den meget omtalte amerikanske „Cry of Jazz", 
som er produceret af intellektuelle negre i 
Chicago. Desværre var den udgået af program
met, og det samme var tilfældet med en un
garsk kortfilm om bluessangeren Bi g Bill 
Broonzy, som også var imødeset med en vis 
spænding.

En ganske ordinær kortfilm om den en
armede trompetist Wingy Manone overraskede 
ved at være spejlvendt i kopien, således at 
Manone for en gangs skyld holdt rigtigt på sit 
horn, mens alle øvrige orkestermedlemmer var 
blevet kejthåndede.

Absolut største oplevelse i første program 
og vel i hele ugen overhovedet var Dudley 
Murphys „St. Louis Blues" fra 1928. Den er 
en dramatisering af teksten til W . C. Handys 
komposition af samme navn. Den har længe 
været anset for totalt forsvundet, men blev for 
få år siden fundet, vistnok i Paris. Filmen som 
sådan er der ikke meget ved, dens holdning 
er onkel tom’sk, men bluessangerinden Bess'te 
Smith i hovedrollen som den mis treat ed kvinde 
var formidabel. Et gribende møde med en me
get stor kunstnerinde, som man hidtil kun har 
kendt fra plade. Hendes fortolkning af St. 
Louis Blues findes i denne udgave i Riversides 
antologi „History of Classic Jazz".

„Swing, Bop and Cool" var titlen på andet 
program, som gjorde det smerteligt klart, i 
hvor ringe grad vi er uden filmdokumenter om 
&op-tidens musikere, Charlie Parker for eksem
pel. Ganske vist hævdes det, at Norman Granz 
er i besiddelse af filmoptagelser fra koncerter 
med ham, men hidtil har han holdt dem for 
sig selv. Programmet bestod hovedsagelig af de 
sædvanlige affotograferinger af tredivernes mu
sikere i aktion. „Benny Goodman Medley" 
præsenteredes som fire kortfilm, men var i vir
keligheden klip fra musical-pioneren Busby 
Berkeleys „Hollywood Hotel". Festligst var 
fire film med Fats Walter.

„Harlem Wednesday" fængslede i John 
Hubley og Faith Elliots instruktion. Det er en 
ikonografisk film, der benytter sig af billeder 
af den amerikanske maler Gregorio Prespotino 
fra Harlem. Musikken er komponeret af Benny 
Carter, som udfører den i spidsen for et atten- 
mands Zføj/V-lignende orkester.

Programmet gik stærkt ind på jazzens ube
hagelige sociale aspekter som racediskrimina
tion og narkomani. Raceproblemet illustreredes 
med en sekvens fra Buhuels fremragende 
„Mands begær" („The Young One"), episoden 
omkring reparationen af båden og senere hjem
me foran huset. De husker sikkert den pragt
fulde replik: „Somebody trying to be hip calls 
it a licorice stick, but it is a clarinet." Narko
tikaproblemer blev belyst gennem et uddrag af 
den canadiske „Monkey on the Back", som gi
ver et meget stærkt billede af narkomanens til
værelse og lader tilskueren opleve den mod
bydelige cold turkey „afvænningskur", som har 
navn fra „patientens" gåsehud. Filmen var un
derlagt med musik af Charlie Parker, bl. a.
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blues’en Parker’s Mood. Hvorvidt det er fil
mens originale musik, ved jeg ikke, men jeg 
har en mistanke om, at den blev benyttet i 
dette ene tilfælde.

Hvorfor man kun viste et afsnit af „Mann 
W ith a Flute“ med fløjtenisten Herbie Mann, 
er mig en gåde, thi den forekommer mig af til
strækkelig høj kvalitet til nok at kunne ses i 
sin fulde ganske vist temmelig lange udstræk
ning. Gjon Milis „Jammin’ the Blues“ fra 
1944 holder stadig sin position som den hidtil 
bedste jazzfilm, men man måtte endnu en gang 
opleve den karakteriseret som „arty“. Det er 
den ikke. Den er musikalsk skabt i nøje over
ensstemmelse med musikkens „krav".

Tredie program „Trad, Mainstream & Mo
dern", som kun omhandlede europæisk jazz, 
stod slet ikke mål med sine to forgængere.

Bedst var måske en ganske nøgtern polsk uge- 
revy-reportage fra Stan G et2!  deltagelse i sidste 
efterårs polske jazzfestival. Paul Paviots bio
grafiske „Django Reinhardt" om den afdøde 
franske guitarist, som nylig er blevet vist i let 
forkortet udgave i TV, er glimrende dokumen
tarisme, og Reinhardts spil, som er hentet fra 
grammofonplader, er altid værd at lytte til. 
Endnu engang måtte man døje med „Momma 
Don’t Allow", og sluttelig fik vi en helt ny 
„Free Cinema"-agtig film instrueret af Jack 
Gold med den dobbeltbundede titel „Living 
Jazz". Den fortæller om Bruce Turners glim
rende mainstream-otVester. Dens hensigt er at 
pille ved myten om jazzmusikerens spændende 
tilværelse, men som så mange andre film i 
genren synes den mig at gøre hverdagen tristere 
end den i virkeligheden er.

Laserbrev:
I sin anmeldelse af Jean-Luc Godards „Aandeløs“ gør redaktør Ib Monty opmærksom på, at Godard ofte alluderer intelligent til film. Disse hentydninger udgør i virkeligheden en langt større del af filmen end mange måske gør sig klart. „Aandeløs" er en af de mest esoteriske film, der nogen sinde er optaget (i den retning viderefører den Cocteaus tradition), fordi Godard i eminent grad er en spontan og intuitiv filmskaber, der uden megen hensyn til psykologisk og dramatisk sammenhæng filmer, hvad der falder ham ind. At en stor del af hans indfald og private jokes berører filmkunsten er kun naturligt, thi som gammel filmkritiker ved „Cahiers du Cinéma" og „Arts“ har Godard et solidt kendskab til filmhistorien, specielt den amerikanske.

Ifølge en af Godards kolleger ved „Cahiers", Jean Domarchi, er spillefilmdebutantens mestre Howard Hawks, Frank Tashlin og George Cukor. Fra Hawks kan jeg kun finde én påvirkning, nemlig Belmondos eftertænksomme gniden af læben med hånden, tydeligt inspireret af Dean Martins tilsvarende bevægelse i „Rio Bravo", en western, Godard sætter meget højt. Denne gestus udtrykker på én gang frygt, ydmyghed og beundring, og i denne henseende svarer Belmondos holdning over for Bogart temmelig nøje til Dean Martins over for John Wayne i „Rio Bravo".At Godard skulle stå i gæld til den amerikanske lystspilinstruktør Frank Tashlin, vil måske forekomme de fleste (i hvert fald de herhjemme, som overhovedet har set Tashlins film) en mere vovet påstand. Men Godard er ligesom Truffaut og Chabrol en stor Tashlin-beundrer, og gennem hele „Aandeløs" mærkes en desinvolture, en fræk tvangløshed, der også udmærker Tashlins film. Hentydninger vrimler det m ed: Belmondos køretur i begyndelsen, hans begejstring for landskabet og pigerne ved vejkanten har stærke mindelser fra Dean Martins og Jerry Lewis’ biltur tværs over Amerika i Tashlins vidunderlige „Hollywood or Bust" („Vi ta'r til Hollywood"). Ligesom Dean Martin må flygte fra Chicago, fordi han har for mange fjender der, må Belmondo væk fra Paris. Godards fascination af skinnende dollargrin med automatisk kaleche, der lukker sig, mens bilen er i fart, har tydelige ligheder med Tashlins i „Hollywood or Bust", hvor der også forekommer en latterligt nærig opkøber af gamle biler. Jean Sebergs honnør foran

spejlet skal få Tashlin-fans til at mindes Jayne Mans- fields graciøse eksercits for Tom Ewell i „The Giri Can’t Help It“.George Cukors formidable „En Stjerne fødes" har også givet Godard impulser. Den hyppigst forekommende replik i hans film: „Je te regarde", sidste gang sagt af Jean Seberg, lige inden hun angiver Belmondo til politiet, er hentet fra Cukors mesterværk, hvor James Mason to gange „just wanted to have a look at" Judy Garland, første gang i deres samtale, lige efter at Judy takket være Masons hjælp er blevet en stor stjerne, anden gang lige inden Mason begår selvmord. For Godard er denne replik og dette blik symbolet på de elskendes korte frist inden adskillelsen og døden. „Nous sommes des morts en permission", får vi at vide i „Aandeløs". Som en sjov private joke for Cukor-fans kan nævnes Jean Sebergs tre gange gentagne „of course" i præcis samme tonefald som Judy Gar- lands, da hun prøver at vænne sig til, at hendes fremtidige navn som stjerne er Vicki Lester.I løbet af filmen mindes vi desuden om følgende kunstneres eksistens: Ingmar Bergman, Nicholas Ray, Cocteau, Jean-Pierre Melville, Budd Boettecher, Samuel Fuller, Alain Resnais, Robert Aldrich, Orson Welles, Otto Preminger, Sagan, Faulkner, Bach, Mo- zart, Picasso, Renoir pére og uden tvivl mange, mange andre.Men er alle disse hentydninger og „citater" ikke blot et bevis på Godards uselvstændighed og skamløse eklektisisme, vil mange spørge. Bestemt ikke. „Lånene" er et naturligt, integrerende -  og meget charmerende -  led i filmens helt originale æstetik: en ophobning af tilsyneladende modstridende og indbyrdes uvedkommende iagttagelser, indfald, detaljer og påfund, hvis relevans først til fulde erkendes ved andet gennemsyn. Godards menneskeskildring er a priori blottet for ethvert konventionelt psykologisk mønster, og derfor kan han tillade sig, at Michel midt i sin brutale af- stumpethed kommer med en intelligent og rammende kommentar til Patricias Faulkner-citat, udtrykker sin beundring for Mozarts klarinetkoncert etc. I denne paradoksale opfattelse af sine personer og i den nonchalante, overlegne og meget ærlige skildring af dem ligger Godards egentlige styrke og originalitet. At han erkender og viser sin gæld til de gamle filmmestre gør blot hans eget store og løfterige talent endnu mere iøjnefaldende. Morten Piil.

30



Godt og ondt
ROCCO E I SUOI FRATELLI („Rocco og hans brødre"). Prod.: Titanus/Marceau/Cocinor, 1961. Instr.: Luchino Visconti. M anus: Luchino Vis- conti, Suso Cecchi D ’Amico, Pasquale Pesta Cam- panile, Massimo Franciosa og Enrico Medioli efter motiver fra Giovann't Testoris „Il Ponte della Ghisolfa". Foto: Giuseppe Rotunno. M usik: Nino Rota. D ekor.: Mario Garbuglia. M edv.: Alain Delon, Renato Salvatori, Annie Girardot, Katina Paxinou, Roger Hanin, Paolo Stoppa, Suzy Delair, Claudia Cardinale, Spiros Focas, Claudia Mori, Max Cartier, Alessandra Panaro, Corrado Pani, Rocco Vidolazzi.

„Rocco og hans brødre“ er en film, som vil 
glæde mange filminteresserede, og der er ab
solut ingen, der behøver at føle sig „snob- 
bede“ af den grund. Den er iscenesat af en be
gavet instruktør, der betragter det at under
holde som sine films sekundære formål. Den 
er altså ambitiøs, og den varer op med tre 
timer, hvad man naturligvis kun kan laste den, 
om man har sin interesse et ganske andet sted 
end netop ved filmen. Den er vedkommende 
og nær, og den behandler mennesker, der ma
terielt og til en vis grad åndeligt er fattige. 
Den skildrer mødet mellem to samfundssyste
mer, en gammel og en ny verden, om man vil, 
og den gør det i en bevidst blanding af to stil
arter, en blanding, der sine steder kan fore
komme uheldig og vildledende, men som dog 
kun i en enkelt scene kan kaldes for sensatio
nalistisk. Den er stedse fængslende.

Man kan med nogen ret betragte „Rocco“ 
som trediedelen af den trilogi, der indledtes 
med „La Terra Trema“, og hvis anden film, 
om minearbejderne, aldrig er blevet til noget. 
Efter faderens død flytter landarbejderfamilien 
fra det sydlige Italiens ufrugtbare jord til stor
byen Milano, som efter moderens mening skul
le være et godt fundament for hendes fem søn
ners fremtid. Byen er dog stærkere end det 
landlige, traditionelle matriarkat, og den fra
sorterer uden skånsel de dårlige linser. Sym
bolikken i filmen har i høj grad hentet impul
ser fra Det gamle Testamente. Milieuskiftet 
skildres gennem stilskift på en sådan måde, at 
storbymilieuet understreges af en tillempet neo
realisme, medens Luchino Visconti i familie
scenerne med moderen som centrum har valgt

en tillempet operastil, eksempelvis i scenen, 
hvor moderen en tidlig morgen sender søn
nerne ud for at søge arbejde ved snerydning. 
Kameraet koreograferes rundt i det lille kæl
derrum, der udgør familiens første bolig, me
dens sønnernes bevægelser og svarende stem
mer danner koret, der følger moderens solo
præstation. Opdelingen af filmen i fem afsnit, 
omhandlende hver af de fem brødre, synes mig 
noget overflødig al den stund vi udmærket 
kunne drage parallellerne uden at det skulle 
bogstaveres for os. Simone og Rocco er fami
liens ekstremer, medens de tre andre brødre 
illustrerer faser i den udvikling til bymenne
sker, som ingen af de to første kan nå uden at 
blive helt eller delvist ødelagte. Den „onde“ 
Simone behøver kun lidt letkøbt succes og lidt 
såret forfængelighed for at bryde med samfun
det og skabe sine egne love, medens Rocco 
i sin helgenagtige, naive godhed ødelægger sin 
egen tilværelse, samtidig med at han kraftigt 
bidrager til Simones endelige cg fatale sam
menbrud. Kærligheden, repræsenteret af den 
prostituerede Nadia, er kun en ulykke for fa
milien, fordi denne ikke er moden til at mod
tage den. Rocco reagerer primitivt og skyder 
kærligheden fra sig i misforstået pligtfølelse, 
broderkærlighed og loyalitet mod familien, og 
han er ude af stand til at øjne konsekvenserne 
af sin handling. Alle Roccos enkle og „gode“ 
gerninger er afledt af ønsket om at bevare 
familien samlet, og det er blodig og tragisk 
ironi, da bymentaliteten tvinger ham til at 
skrive en ti-års kontrakt som professionel bok
ser, for at han kan redde Simone ud af en 
tyverihistorie -  han, Rocco, den gode broder, 
der tilgiver alt og afskyer at bruge vold. Hans 
store håb er, at familien engang kan vende til
bage til det land og de omgivelser, som måske 
kunne have givet Simone og ham en menne
skeværdig tilværelse med hårdt arbejde og rin
ge udkomme.

Hvad det sexsationalistiske angår -  der har 
i forvejen været talt en del om det -  kan man 
finde næsten det hele. Også her kontrasterer 
Visconti land og by med en understregning af 
de to brødres rituelle opfattelse af kærligheds
livet. Rocco ser det som et middel, en forplig
telse, og Simone tæves ind i et forhold til en 
meget sportsinteresseret eks-bokser. Hans af
fektbestemte mord på Nadia er den traditions
bundne konsekvens af mødet med en simation, 
som overgår hans intellekt. Visconti har tyde
ligvis interesseret sig kraftigt for karakteriserin
gen af Simone, glimrende spillet af Renato Salvatori, på bekostning af Rocco, der heller 
ikke i Alain Delons spil uddybes nærmere. 
Fremragende nuanceret er Annie Girardot som
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Nadia, og hendes vågnende forelskelse under 
mødet med Rocco på fortovscafeen, er simpelt 
hen noget af det smukkeste, man har set længe.

Den absolutte godhed er ikke nok i vor tid, 
hvor velmente handlinger kan være direkte 
ødelæggende for andre. Flugten fra land til by 
kan være skæbnesvanger for de implicerede -  
et oplagt emne, der kun har været strejfet i 
dansk film. Man må beklage, at Visconti har 
givet filmen slagside ved, af de to ekstremer, 
Simone, den potentielle forbryder, og Rocco, 
den helgenagtige martyr, i sin skildring at læg
ge udpræget vægt på den første. Roccos skik
kelse kunne være uddybet og gjort til den cen
trale figur, han efter titlen at dømme skulle 
være. Rocco findes overalt og i mange for
klædninger, og han behøver ikke at komme fra 
provinsen — han kunne for den sags skyld være 
missionær i Amazon-landet. Samtalen mellem 
Rocco og Nadia på domkirkens tag illustrerer 
det håbløse i kampen mellem Nadias kærlig
hed og hans kortsynede klamren til sine idealer, 
der ikke blot svæver langt over fornuften, men 
som også er hinsides al religion. Man savner 
i filmen en stærkere definition af det farlige 
i Roccos skikkelse, og konsekvensen af hans 
gerninger får overvægt i al deres drastiske 
voldsomhed.

I sit forsøg på gennem den nævnte stilblan
ding at understrege det svælg, der eksisterer 
mellem det mederne Italiens land og by, er 
Visconti gået videre end godt er for helheden. 
Det smager lidt af smartness og utidigt artisteri 
med den ustandselige vekslen mellem smuk og 
hård realisme og teaterpræget formalisme, der 
i enkelte scener går så vidt som til at tangere 
den klassiske, græske tragedie. Her kobler til
skueren fra og bliver nyfigen i stedet for gre
bet og rystet, og afsnittene taber i valeur. Som 
et ringe bidrag til en vel nu afsluttet svensk 
diskussion om forskellen mellem den franske 
og den italienske version af filmen kan op
lyses, at just en af disse næsten groteske scener 
var fjernet fra den franske udgave. „Rocco" 
bliver således uegal og kommer delvis til at 
stå som en serie højdepunkter, hvoraf man kun 
rigtigt fornemmer halvdelen, medens resten be
tragtes med samme engagement, som det man 
opbyd er under en linedans i et cirkus: Klarer 
han det? Poul Malmkjcer.

Vor ven, Jacques Becker
LE TROU („H ulle t"). Prod.: Play-Art, Filmsonor (Paris) og Titanus (Rom ) (Serge Silber- man) 1959. Instr.: Jacques Becker. Manus.: Jacques Becker, José Giovanni og Jean Aurel efter en autobiografisk roman af José Giovanni. Dialog: Jacques Becker og José Giovanni. Foto: Ghislain Cloquet. K lipning: Marguerite Renoir

og Geneviéve Vaury. D ekor.: Rino Mondellini. M edv.: Philippe Leroy, Jean Kéraudy, Alark M ichel, Michel Constantin, Raymond Meunier, A n dré Bervil, Jean-Paul Coquelin, Eddy Rasimi.
„Hullet" blev Beckers sidste og bedste film.
I egentligste forstand en klassisk film, moden 
og afklaret, opløftende på et tidspunkt, hvor 
den moderne film alt for ofte kun stræber efter 
at bibringe tilskueren „kicks“ . I „Hullet“ fin
der man summen af Becker. Dens enkle tema 
er den menneskelige solidaritet, der ytrer sig 
stærkest, når en gruppe individer er knyttet 
sammen om en krævende opgave. At filmens 
hovedpersoner er fem fanger, der søger at 
flygte fra „Santé“-fængslet i Paris, betyder 
ikke, at Becker vil romantisere forbryderen 
(filmen er naturligvis blottet for heroiseren). 
Det ville have været let for ham at gøre flug
ten moralsk acceptabel blot ved at henlægge 
handlingen til okkupationen og gøre fangerne 
politiske (som f. eks. i Bressons „En døds
dømt flygter11). Sympati a priori for personerne 
har Becker ikke ønsket. Tværtimod skal de, 
skønt forbrydere, på trods af denne vor viden, 
først og fremmest optræde som mennesker. Per
sonerne er ikke belastet med psykologiske for
klaringer. Vi ser dem som mennesker i en 
bestemt situation, og de dømmes på deres 
handlinger i denne situation. Den problemati
ske i gruppen er den unge Claude Gaspard, 
der først kommer til, da de øvrige fire danner 
en helhed. Han er og forbliver gennem hele 
filmen en outsider, en tilskuer. Han er straks 
potentiel forræder, bourgeois, overfladefølsom, 
og i autoriteternes øjne velopdragen og sym
patisk. Han oplever for en kort tid den rolige 
harmoni i et helt ærligt venskab og fællesskab, 
men han svigter, og han lider det egentlige 
nederlag: „Pauvre Gaspard". Troen på at sam
hørighed og ærlighed mellem mennesker i ven
skab og kærlighed er det mest værdifulde i vort 
liv, og at det bitreste derfor er at opleve for
ræderi mod disse fundamentale følelser, var 
inspirationen bag flere af Beckers film, men al
drig er hans livssyn smukkere og renere kom
met til udtryk end i „Hullet“ .

Det siger sig selv, at „Hullet" uvilkårligt 
indbyder til sammenligning med Bressons flugt
drama. At klassificere dem kvalitativt ville 
være tåbeligt. Begge er de højdepunktet inden 
for en genre, hvor gennemsnitsproduktet lig
ger på det sensationelle plan, og hvor de selv
valgte krav til instruktøren derfor er betyde
lige. De essentielle forskelle mellem de to film 
baserer sig på de to kunstneres fundamentale 
forskellighed. Bressons film var en skildring 
af ét menneskes sjælelige kamp, og den ydre 
virkelighed var projektioner af en indre kamp. 
Beckers film foregår helt i den fysisk reale ver-
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den, og spændingerne ligger mellem personerne 
indbyrdes. Intet i filmen er skjult for vore 
øjne, vi ser og hører alt. Og som den for
midable iscenesætter Becker var, finder han 
hele tiden det mest præcise udtryk. Fængsels
atmosfæren, den daglige rutine, den ydmy
gende mistænksomhed, forbindelsen mellem 
fangerne i de forskellige celler, rapserierne ind
byrdes etc. er fasthold i koncise detailler. 
Becker betoner de materielle tings betydning. 
Det at spise et stykke brød eller ryge en ciga
ret får en anden betydning i denne indelukkede 
verden end udenfor. Og selve beskrivelsen af 
Rolands snilde og manuelle behændighed ved 
forberedelsen til flugten er gennemsyret af en 
oprigtig beundring for det professionelt sikre 
håndelag, som Becker selv havde på sit felt. 
Klart og fast er filmen komponeret, og Becker 
beholder til sidste billede kontrollen over spæn
dingen, der ikke paces frem. Nærbilleder og 
ganske korte scener veksler i en forbilledlig 
rytme med lange, gennemspillede scener. Over
hovedet er „Hullet“ præget af en rolig og 
myndig sikkerhed i instruktionen, en klarhed 
i det visuelle udtryk, som ikke er opnået på 
bekostning af det psykologisk nuancerede. I 
Beckers sidste film skulle hans sunde og uhy
steriske idealisme og respekt for virkeligheden 
indgå en fuldendt alliance. Smukkere afsked 
med filmen kunne menneskevennen og kunst
neren Jacques Becker ikke have taget.

Ib Monty.

SET I LO N D O N :

Fysisk nærværende
THE CONNECTIO N. Prod.: Shirley Clarie og Letvis Allen, USA 1961. Instr.: Shirley Clarke. Manus: Jack Gelher. Ass. Producer: Jim Digan- gi. Foto: Arthur J. Ornitz. D ekor.: Richard Syl- bert. M usik: Freddie Redd. M edv.: Warren Finnerty, Jerome Raphel, Jim Anderson, Carl Lee, Barbara Winchester, Roscoe Browne, William  Redfields, Jackie McLean (altsax), Freddie Redd (klaver), Michael Mattos (bas), Larry Ritchie ( trommer).

Shirley Clarke og Jack Gelbers film over 
Gelbers skuespil „The Connection" er en al
deles overrumplende oplevelse, som det er van
skeligt at analysere og sætte i ord. I hvert fald 
når man kun har set den én gang. Den kom
mer næsten uhyggeligt tæt ind på livet af en, 
og det er nok betegnende, at man ikke ville 
finde på at anvende ordet gennemsyn i forbin
delse med den.

Jeg forlod „The National Film Theatre“ 
med en fornemmelse af at have oplevet noget 
tilsvarende tidligere. Det varede længe, før jeg

fandt ud af, hvad det var, og da det skete, var 
det ikke så lidt af en overraskelse. Jeg skulle 
nemlig helt tilbage til barndommens biograf. 
Til den aften jeg første gang oplevede de 
„magiske briller" og den tredimensionale film. 
Som jeg hin aften fik smidt den ene hårde 
bold i synet efter den anden og blev over
sprøjtet med vandkaskader fra brandslanger, 
således føltes det filmiske „rum“ i „The Con
nection" at udvide sig og komme helt cp på 
bageste række for at kræve min fysiske til
stedeværelse. Men denne gang var det ikke 
en gimmick.

„The Connection", der nu går på tredie år 
på New Yorks „Living Theatre", må betegnes 
som et af halvtredsernes betydeligste amerikan
ske dramatiske arbejder. Tematisk er slægt
skabet med Samuel Becketts „Vi venter på 
Godot“ umiddelbart indlysende. Men mens 
Becketts skuespil foregår på et abstrakt, halvt 
surrealistisk plan i ikke nærmere præciseret 
milieu, så udspilles „The Connection" på et 
i allerhøjeste grad realistisk plan i en ameri
kansk storbyhverdag.

Hele stykket foregår på samme sted, i Leach’s 
pad. Dette vanskeligt oversættelige ord beteg
ner i narkomanslang, det sted man bor. Her 
venter Leach og ni andre narkomaner på Cow
boy, the connection, som skal komme med den 
lille daglige dosis heroin. Tidligere narko
maner, som inden premieren fik forelagt Jack 
Gelbers manuskript, hævder, at „The Connec
tion" i modsætning til f. eks. „A Hatful of 
Rain" („Narkomanen"), som findes håbløs 
square, er en fuldkommen sandfærdig beskri
velse af et narkomanmilieu. Den hidtil eneste.

„The Connection" er et skuespil inden i et 
skuespil. Producenten Jim Dunn og forfatteren 
Jaybird forklarer indledningsvis publikum, at 
de har samlet narkomanerne, the junkies, til at 
improvisere over et af Jaybird skitseret tema. 
Alt optages af to fotografer til en spontan film. 
Honoraret udbetales i heroin. Det viser sig for
ståeligt nok ikke så ganske let at få narko
manerne til at gå med på „spøgen". De tænker 
kun på betalingen. En henvender sig f. eks. 
direkte og vrængende til publikum i salen: 
„Man, what do you think we do? Live in a 
freak show?" Skuespillet står og falder med, 
om det lykkes at bringe tilskuerne i tvivl, 
om det er skuespillere eller virkelige narko
maner, de sidder overfor. En nærmere hand
lingsgang vil det føre for vidt at give her. Om 
man da overhovedet kan tale cm handlingsgang 
i „The Connection".

Skuespillet er ikke moraliserende. Det blot
lægger simpelthen en situation, som enhver 
kan tage stilling til efter behag. Det er ligesom
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„Vi venter på Godot“ uden egentlig slutning. 
Lyset på scenen slukkes blot, og man ved, at 
i morgen går dagen i Leach’s pad på samme 
-  eller næsten samme — måde som i dag. 
Pointen -  eller hvad man nu vil kalde det -  
er ligesom i Ingmar Bergmans „Fångelse“, at 
medmindre man tror på Gud, findes der ingen 
udvej for mennesket. Og det angives gennem 
indførelse af en ældre frelserpige i „The Con
nection", at det gør man ikke. Den fortviv
lede sandhed har Gelber intensiveret ved, som 
det siges i en replik om den fiktive forfatter 
Jaybird, at vælge „dette ubetydelige og jam
merlige mikrokosmos på grund af dets selv
destruktive aspekter . . .  Selvmord er ikke ual
mindeligt i vor omgangskreds".

Det skulle synes umuligt at lave en film 
over dette usædvanlige skuespil. Thi hvor er 
kontakten -  eller kontrasten -  mellem os og 
narkomanerne? Det direkte „samspil" mellem 
scene og sal. Det er ikke desto mindre, som 
det allerede turde fremgå, på helt utrolig måde 
lykkedes at etablere denne kontakt, og resul
tatet er en af de seneste års betydeligste ameri
kanske film.

Det gøres ved hele tiden at identificere til
skueren med det ene kamera i den „dokumen- 
tariske“ film, som optages i Leach’s pad. Man 
tvinges simpelthen til at være med i filmens 
tilblivelsesproces. Man bliver medlem af the 
crew og dermed intruder i et milieu, hvor 
man ikke har noget at gøre. Man er som film
folkene aktivt med i „handlingen". Med ka
meraet, hvis bevægelser er de dristigste og mest 
spontane, man vel nogensinde har set, bevæger 
vi os rundt i rummet. Man kommer tættere og 
tættere ind på livet af narkomanerne. Man for
søger at „afsløre" dem, men bliver samtidig 
selv afsløret. Man deltager i et djævelsk spil 
mellem hip og square.

Næsten alle skuespillerne er de samme, som 
spillede rollerne på „The Living Theatre". 
Shirley Clarke siger selv, at dette var hende 
til utrolig hjælp, idet det var muligt for hende 
at arbejde med dem mere som personligheder 
end som skuespillere. I den grad havde de 
levet sig ind i deres roller. En meget væsentlig 
ting ved den måde, der spilles på, er at rol
lerne udføres, så man bibringes en fornemmelse 
af, at disse mennesker ikke ville være helt så
dan, hvis filmgruppen og dermed tilskueren 
ikke havde været til stede. Man har en klar 
fornemmelse af, at det, der sker for øjnene af 
en, er rent spontane reaktioner, hvad det na
turligvis ikke er. „The Connection" har en 
dokumentarisk ægthed, som mange dokumen
tarfilm må savne.

Sit dystre emne til trods ejer Shirley Clarkes

film -  ligesom Gelbers skuespil -  humor og 
skarp ironi. Sort humor. Modspillet mellem 
narkomanerne cg filmfolkene er formuleret 
med strålende vid.

På mange måder bryder „The Connection" 
med vore vante forestillinger om, hvad film er. 
Som skuespillet er anti-dramatisk er filmen 
anti-filmisk. Som Gideon Bachmann har på
peget er den det måske først og fremmest gen
nem den fremragende måde, hvorpå lyden og 
billedet er samarbejdet. Den gør op med den 
gamle frase om, at filmen er et „visuelt me
dium". „The Connection" er ikke en film med 
lyd på, men en total audio-visuel oplevelse.

I den sammenhæng må det nævnes, at fire af 
the junkies er jazzmusikere. Disse optræder un
der deres egne navne, og deres udførelse af 
Freddie Redds musik, som også blev brugt 
i skuespillet, er en vigtig ingrediens i hele fil
mens opbygning. Musikken anvendes på een 
gang „realistisk" og „funktionalistisk". Det er 
vist eneste gang, man har set en films „under
lægningsmusik" blive spillet. I den måde, hvor
på den indgår i helhedsoplevelsen, slås en pæl 
gennem en anden kendt frase. At „underlæg
ningsmusikken" ikke må „høres".

I dette nummer af „Kosmorama" skrives 
også om jazzfilm. Ville man finde på at se 
„The Connection" ud fra et snævert jazzfilm- 
synspunkt, kan man fastslå, at aldrig har man 
(i en spillefilm i hvert fald) oplevet jazzmu
sikken så initieret fanget på en filmstrimmel. 
Også på den måde er „The Connection" an
derledes. Birger Jørgensen.

HOLLYWOOD BESØGT
Vilgot Sjoman : I Hollywood. Norstedts.Stockholm 1961.

Vilgot Sjoman er en forfatter, der interesserer 
sig for film (i Sverige er dette ikke så ene
stående et fænomen som i Danmark), og man 
finder derfor ikke i hans rejserapport fra Hol
lywood den arrogante og nedladende attitude, 
som europæiske åndsarbejdere oftest har ind
taget, når „smagløshedens metropolis" blev be
søgt med kulturjournalistiske causerier for øje.
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Sjoman tilhører den generation, for hvilken 
filmkunsten var et fait accompli, og en tur til 
Hollywood må derfor også for ham blive en 
sentimental rejse. Han tilbragte et halvt år i 
filmbyen i 1955-56 og er selv bedst klar over, 
at han er kommet for sent til at opleve det 
Hollywood, som myten har ernæret sig af. 
I hans beskrivelse tager byen sig vel ikke gan
ske forkert ud som en ghost town, og det ind
tryk, man sidder tilbage med efter hans mange 
samtaler med filmfolk, er, at der råder en 
stemning af resigneret affinden sig med for
hold, som ikke kan ændres. Man finder ikke 
megen vitalitet hos de optrædende. Forfatterne 
skriver kompromismanuskripter og drømmer 
om at lave rigtig litteratur, instruktørerne søger 
at få det bedste ud af det forhåndenværende, 
og skuespillerne har indset, at de klarer sig 
bedst ved at holde fast ved typen. Men ligesom 
man ofte kan få det indtryk, at Sjomans film
smag er ikke så lidt konventionel, kan man 
indvende, at der var andre af dem, der arbej
der „in the industry“, som man hellere havde 
set ham besøge. Af de nye, som har præget 
Hollywood-filmene i halvtredserne, finder man 
kun interviews med Burt Lancaster og Robert 
Aldrich. Men hvad med Quine, Tashlin, 
Brooks, Fuller, Ritt, Lumet, Ray, Logan, Kazan, 
Lerner, Kershner og de tre Mann’s i  Ville de 
ikke have kunnet ændre billedet? At Holly
wood ikke er, hvad det har været, vil ingen 
benægte, men trods de regelmæssige døds
attester lever den dog endnu, og den har sik
kert stadig overraskelser i baghånden. Det vil 
dog være forkert at påstå, at Sjoman er un
fair. Han er for det meste åben og fordomsfri, 
og skønt man ikke får meget at vide, som man 
ikke vidste i forvejen, giver bogen dog et nuan
ceret og detailleret billede af milieuet. I sin 
reportageagtige stil er bogen sober, og kun i 
indledningen, hvor han søger at definere byen 
historisk, geografisk og socialt finder man re
miniscenser af den smarte, impressionistiske, 
hårdkogte tone, som europæere ofte anlægger, 
når de skal beskrive amerikanske tilstande. 
Bogens midterafsnit, der er det mest underhol
dende, består af interviews, hvori han kyndigt 
varierer den teknik i højere grad at få sagt no
get centralt gennem de svar og spørgsmål, som 
blot hænger uformulerede i luften. Særlig ma- 
liciøst er et interview med den kultiverede 
Deborah Kerr.

Som det oftest er tilfældet med Hollywood- 
skildringer, er Sjomans skildring i højere grad 
optaget af sociolcgisk-psykologiske tilstande 
end af æstetiske. Halvdelen af bogen beskæf
tiger sig med producentproblemer: hensynet til 
publikum, og til „production code“, publicity

og selskabelig ballyhoo. Især gennemgår han 
med megen grundighed besværet med den fri
villige censur, cg vidste man ikke af erfaring, 
at virkeligheden kan komme til orde i Holly- 
wood-film, ville man tro det umuligt efter Sjo
mans fremstilling. I grunden må man impo- 
neres over den opfindsomhed og fantasi, film
skaberne i Hollywood må være i besiddelse af, 
når man tager i betragtning, hvor ofte de har 
kunnet smyge sig uden om censurkravene. Hvor 
ofte har amerikansk film ikke effektivt og kon
sekvent angrebet syge tilstande i samfundet og 
behandlet emner, som f. eks. er tabu i dansk 
film.

Det er absolut prisværdigt, at Sjoman ikke 
møder op i Hollywood med den sædvanlige 
bagage af europæisk åndshovmod, og så meget 
mere slående er det derfor at bemærke, at han 
har så vanskeligt ved at acceptere den ameri
kanske optimisme, som den ytrer sig i happy- 
endings. Er det virkelig stadig nødvendigt at se 
dette som udtryk for knæfald for kommercialis
men? Behøver det at være mindre realistisk 
end den gængse europæiske pessimisme?

Finder man således stadig lidt vanetænkning 
hos Sjoman, kan det dog ikke tilsløre, at hans 
bog giver et glimrende signalement af Holly
wood i halvtredserne. Det er overflødigt at 
sige, at det er det bedste, der er skrevet om 
dette emne her i Norden indtil dato, men også 
i den internationale voluminøse litteratur om 
Hollywood hævder Sjomans bog sig smukt som 
en sympatisk, forstående og journalistisk vel
skrevet rapport. Ib Monty.

★

HARPO INTIME
Harpo Marx with Rowland Barber: HarpoSpeaks, Bernard Geis Associates, New York1961.Det er med forventning, man åbner Harpo 

Marsd erindringer, der bærer den selvfølgelige 
titel „Harpo Speaks“, men det er desværre 
med skuffelse, man lukker dem. For den, der 
har indtryk af, at Harpes inspirerende indsats 
blandt de morsomme brødre ikke har været så 
lille i udformningen af den specielle marx’ske 
komiske verden, er der ikke meget at hente 
i disse memoirer, der efter sædvane mere hand
ler om hovedpersonens personlige oplevelser 
end om hans kunst. Man skal ikke vente at 
finde noget forsøg på en karakteristik af Marx- 
brødrenes kemiske særpræg, endsige analyser af
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deres teknik. Selv beskrivelser af deres numre 
finder man kun yderst sparsomt og overfladisk, 
og om deres film er der ialt ikke mere end et 
par sider i den tykke bog, og disse optages af 
anekdoter. Kun „A Night at the Opera" får 
lidt omtale, fordi det var den energiske og ær
gerrige Irving Thalbergs første film med Brø
drene Marx, som han ville give „the full treat- 
ment“ i deciderede A-film i modsætning til de 
mere tilfældigt sammensplejsede film, som de 
før havde lavet for „Paramount“ .

Harpo fortæller ellers den samme historie 
om Marx-brødrenes karriere, som man i for
vejen kender fra Kyle Crichton og Groucho, 
kun tilsat nogle enkelte nye anekdoter. Om det 
fattige, men festlige barndomshjem i New 
York, om de mange års provinsturneer som 
music hall-komedianter, hvor brødrene arbej
dede sig op „the hard way“ og kun klarede 
det, fordi deres mor, den ukuelige Minnie 
holdt sammen på truppen og drev den fremad 
og opad. Om gennembruddet på Brcadway, og 
derefter om succes, lykke og fremgang. Men 
mere end om sin professionelle tilværelse beret
ter Harpo naivt-lykkelig og ofte ikke så lidt 
imponeret om sine mere private oplevelser. 
Han er stolt over, at han blev optaget i kred
sen omkring den berømmelige journalist og 
„wit“ Alexander Woolcott, en snob og en fri
kadelle, der i Hart og Kaufmans „Manden, der 
kom til middag" portrætteredes som Sheridan 
Whiteside. I denne evigt diskuterende high- 
brow-klike udfyldte den illitterære Harpo plad
sen som den eneste tilhører og blev en passio
neret dyrker af gruppens yndlingshobby, kroket. 
Efter at Harpo var flyttet til Hollywood, kom 
han ind i Randolph Hearsts cirkler, som er be
skrevet med en vis ironi. Harpo skildrer med 
ligefrem glæde sin lykkelige tilværelse som 
ungkarl, optaget af at jage piger (ligesom i fil
mene) og af at dyrke alle former for spil. Han 
nød livet, en overgang sammen med den eks- 
centriske Oscar Levant, men blev lige så lykke
lig, da han som 42-årig omsider giftede sig og 
efterhånden adopterede fire børn. Efter at han 
i de sidste par år havde haft flere hjerteanfald, 
anbefalede lægerne ham at trække sig tilbage, 
og han forsøgte, men er nu atter tilbage i 
showbusiness. Af den causerende bog får man 
et sympatisk indtryk af et lykkeligt, umiddel
bart menneske, men betydelig som et dokument 
om en særpræget komisk kunstner er den ikke. 
At den ikke er nær så vittig som Grouchos 
erindringer siger sig selv. Harpos humor er så 
visuelt bestemt, at den ikke lader sig overføre 
på tryk. Vittigst er et kapitel om hans en- 
mandsturné i Sovjetunionen i 1933. I dette af
snit kommer han også nærmest til en definition

af sig selv sc-m komiker. Han fortæller, at rus
serne morede sig umiddelbart og voldsomt over 
hans numre, men at en forfatter engang efter 
en af Harpos forestillinger spurgte ham, hvor
for han gjorde sådan og sådan. Hvad var hans 
motiver, hvad var ideen bag? Som den fødte 
komiker kan Harpe- blot svare: „I was flabber- 
gasted. Ed done these pieces of business hun
dreds of times, and this was the first time any- 
body ever asked me why I did them. „All I 
know,“ I said, „is that if something gets a 
laugh you do it again. That’s all the reason 
you need.““ lb Monty.

★

TO POETER
John McCabe: Mr. Laurel and Mr. Hardy.Doubleday & Co. New York 1961.David Robinsons artikel om Laurel og Hardy 

i „Sight and Sound“ (juli-sept. 1954) er til 
dato det betydeligste og det smukkeste, som er 
skrevet om dette komiker-team, der vist i øv
rigt ikke nyder større agtelse hos det forlorent 
kulturelle publikum. Robinson gav en fint ind
følende analyse af Laurel cg Hardys poetiske 
komik og placerede dem højt, på højde med 
folk som Keaton og Langdon. De nye kaval
kader fra Hollywood-farcens gyldne perioder 
bekræfter hans vurderings gyldighed. Laurel og 
Hardy -  eller Gøg cg Gokke -  er stadig over
rumplende morsomme.

John McCabes bog rangerer ikke på linie 
med Robinsons artikel, som den heldigvis yder 
fornøden respekt. McCabe holder sig helst fra 
de mere dybtgående vurderinger af deres film; 
definitionen af en speciel Laurel og Hardy-stil 
viger han udenom. Han har i stedet koncentre
ret sig om at fortælle historien om den tynde 
Stan Laurels og den tykke Oliver Hardys kar
riere og samarbejde, om deres privatliv og va
ner, og han har indsamlet materiale til denne 
biografi ved samtaler med Laurel og Hardy 
selv samt gennem en korrespondance med mrs. 
Hardy -  Oliver Hardy døde i august 1957. 
I et venligt og sympatisk tonefald fortæller han 
om disse to venlige og sympatiske kunstnere, 
om den hyggelige og madglade Hardy, ind
begrebet af en Southern gentleman, den fødte 
damernes ridder, i privatlivet præcis så kul
tiveret chevaleresk som i sine film -  og om 
den beskedne Laurel, manden bag parrets film,
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den egentlige kunstner i samarbejdet, et barn 
af den engelske vaudeville, som ung dybt fasci
neret af mulighederne for at overføre sin scene
stil til filmens nye medium, på højden af sin 
karriere konstant gennemprøvende sine ideer 
cg eksperimenter, senere magtesløs over for ud
viklingen, der bl. a. dræbte den form, som 
Laurel og Hardys kunst var skabt for, de korte 
two reelers. Og i dag en ensom ældre herre 
i en californisk hotellejlighed, en deprimeret 
tilskuer ved tv-forevisningerne af sine gamle 
film, der gang på gang afbrydes af reklame. 
De afsnit, der beskæftiger sig med Stan Laurel, 
er naturligvis de mest fængslende; han har 
ganske som Buster Keaton i „My Wonderful 
W orld of Slapstick“ en glimrende evne til at 
skære igennem, til ganske kort at karakterisere 
hensigterne med sine film. Og som Keaton har 
han rammende ting at sige om vore dages film
farcer fra Hollywood, alle sammen produkter 
uden sans for stilen og dens begrænsninger. 
Viger McCabe således uden om en stilkarak
teristik og en stilvurdering, så fremstår der 
dog af hans bog og i første række af kapit
lerne om Stan Laurel så mange stikord, at den, 
der skulle få lyst til at gå Laurel og Hardys

kunst nærmere på klingen, vil finde bogen 
uundværlig. I øvrigt er McCabe selv på sporet 
af hemmelighederne; en kortfattet placering af 
Laurel og Hardy i kunsthistorisk sammenhæng 
er værd at arbejde videre på, og sammenlig
ninger mellem Andreas Blegnæb og Stan Lau
rel slående. Det siges, at Alec Guinness benyt
tede Laurel som model, da han skulle spille 
Andreas Blegnæb.

Mange kendte navne giver deres besyv med. 
Dylan Thomas kalder deres film for de mest 
poetiske han kender, og han tager ikke munden 
fuld, fordi han tilfældigvis er i selskab med 
den kunstigt og krukket følsomme Maya Deren. 
Groucho Marx, der bliver spurgt: „DC’ you 
find Laurel and Hardy funny“, svarer: „I don’t 
find them at all these days but when I do, 
I find them funny.“

Fortræffelige handlingsreferater gør bogen 
til en morsom oplevelse. Lagkagescenen fra 
„The Battie of the Century", Henry Millers 
yndlingsfilm, og den vidunderligt absurde hæn
gebroscene i „To tyrolere“ er gengivet med 
glædelig grundighed. Bogen afsluttes med mi
nutiøse indekser. Forbløffende nok er den svagt 
illustreret. Jørgen Stegelmann.

Air. Laurel & Air. Hardy.
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R e p e r t o i r e t . . .
Denne rubrik omfatter film af interesse for „Kosmorama“s læsere, i dette nummer premierer i tiden 17. 3.-13. 9. 1961 (redaktionens slutning).

ADUA E LE COMPAGNE (BORDELPIGEN ADUA), Italien 1960. Antonio Pietrangelis solidt realistiske og socialt ærlige skildring af fire prostitueredes mislykkede forsøg på at glide ind i det borgerlige samfund. Sympatisk og nøgtern i sin holdning og smukt spillet af Simone Signoret.ANSIKTET (ANSIGTET), Sverige 1958. Se artiklen i „Kosmorama 43“.COME BACK, AFRICA (AFRIKA 61), U.S.A. 1959. Lionel Rogosins vrede og smerteligt gribende film fra Syd-Afrika, en genial blanding af koldsindig reportage og en bitter indignationens poesi. Et kunstværk med rod i den engagerede filmiske dokumentarisme.DORP AAN DE RIVIER (LANDSBYDOKTOREN), Holland 1959. Fons Rademakers’ pretentiøse skildring af sære eksistenser i den lille by. Ofte kunstig, men med spændende observationer i en litterær stil å la Storm og Stifter.ELMER GANTRY, U.S.A. 1960. Vital og energisk Sinclair Lewis-filmatisering, skrevet og instrueret af Richard Brooks. Sikker tidstegning og satirisk udogmatisk i skildringen af det religiøse menneskefiskeri. Svagest i definitionen af hovedpersonernes forhold (Burt Lancaster og Jean Sim m ons).LES JEUX DE L’AMOUR (PARISERROSER), Frankrig 1960. Nouvelle vagues første komedie og første (og hidtil bedste) arbejde af Philippe de Broca. En serie kapriciøse, men stilistisk nøjagtige improvisationer over den erotiske trekants tema. Poetisk-ironisk, ukonventionel og let misogyn.KAPO (KAPO -  HÅNDLANGER FOR SS), Italien 1960. Første halvdel af Gillo Pontecorvos debutfilm er den stærkeste og mest ærlige skildring af koncentrationslejrenes psykiske rædsler. Anden halvdel litterært postuleret. Med Susan S trasker g i vanskelig hovedrolle.LES LIAISONS DANGEREUSES (FARLIGE FORBINDELSER), Frankrig 1959. Anmeldt i „Kosmorama 47“.LOLA (LOLA), Frankrig 1961. Henrivende fantasi om trofast kærlighed bag letsindighedens maske og om pigernes første møde med kærligheden. Jacques Demys debutfilm viser ham som en raffineret fortæller og en stor beundrer af dejlige damer og af Max Ophuls. Anouk Aimée er en moderne og aldeles uskadelig Lola, der havde fortjent større opmærksomhed.MISFITS (DE FRIGJORTE), U.S.A. 1961. Uegal samfundsallegori iscenesat af en tydeligvis manuskriptimponeret John Huston. Marilyn Monroe, Clark Gable og især Montgomery Clift strides bravt med Arthur Millers kunstneriske replikker.NAZARIN (TRO OG LIDENSKAB), Mexico 1958. Luis Buhuels antiklerikale beretning om en selvvalgt helgens møde med menneskene og med den ægte, uinteresserede fromhed. Måske Bunuels største og mest afklarede film, under alle omstændigheder et hovedværk i vor tids kunst. (Se artiklen om „Nazarin" i „Kosmorama 43“).NEOTPRAVLENNOE PISMO (BREVET, SOM ALDRIG BLEV AFSENDT), U.S.S.R. 1960. Mikbail Kalatozovs billedlækre fortælling om unge sovjetidealister på diamantjagt i Sibirien. Kun for yndere af instruktørens efterhånden altdominerende kameravirtuoseri.NORTH TO ALASKA (KOM TIL ALASKA), U.S.A. 1960. Guldgravereventyr i sund folkekomedie-stil.Frisk og underholdende iscenesættelse af Henry Hathaway. Med John Wayne, Stewart Granger og en herligt skurkagtig Ernie Kovacs.PLEIN SOLEIL (KUN SOLEN VAR VID N E), Frankrig 1960. René Clément som smart skildrer af mondænt depraverede middelhavseksistenser i laber indpakning og inderligt kedelige kriminelle og erotiske forviklinger. Fristende at drage paralleller mellem milieuets frustration og Cléments kunstneriske ditto.PSYCHO (PSYCHO), U.S.A. 1960. Alfred Hitchcock på randen af det perverse i sin skildring af sygelige moderbindinger, men indledningen viser ham atter som en eminent skildrer af uhyggen i det hverdagsagtige. Det er ekstrem, sort humor, når han lader dejlige Janet Leigh myrde og forsvinde i filmens begyndelse. Raffineret spil af Anthony Perkins.ROCCO E I SUOI FRATELLI (ROCCO OG HANS BRØDRE), Italien 1961. Anmeldt i dette nummer.ROSEN FUR DEN STAATSANWALT (ROSER TIL ANKLAGEREN), Tyskland 1959. Wolfgang Staud- tes præcise udlevering af tyskeren som embedsmand. En morsom, til tider uhyggelig satire over selv- bedragerens mulighed for at vinde position og blive farlig -  i det tredie rige og i det vesttyske vidunderland. Fortræffeligt spil af Martin Held.SATURDAY NIGHT AND SUNDAY MORNING (LØRDAG AFTEN-SØNDAG MORGEN), England 1960. Anmeldt i „Kosmorama 53“.SHADOWS (SKYGGER), U.S.A. 1960. John Cassavetes’ intenst fængslende, improvisatoriske New Yorker- skildring af tre søskendes følelseskonflikter. I kraft af sin frigjorthed, varme, humor og frapperende billedpoesi et enestående og uefterligneligt værk.STAKEOUT ON DOPE STREET (NARKOTIKA-RAZZIA), U.S.A. 1957. Velgjort og sympatisk sleeper om tre unge mænd, der involveres i narkotikasmugling. Logisk og naturligt skrevet af Andrew J. Fenady, og præcist og økonomisk iscenesat af Irvin Kershner.STUDS LONIGAN (STUDS LONIGAN), U. S. A. 1960. Irvin Kershners stilistisk alt for raffinerede filmatisering af James Farrells romaner. Gennemgående utilfredsstillende, men gjort med talentfuld vilje til at forny genren.DIE TAUSEND AUGEN DES DOKTORS MABUSE (DR. MABUSES 1000 ØJNE), Tyskland 1960. Fritz Langs opfiksede instrumentation af gamle temaer. Bevidst arkaiserende i stilen, hyggeligt-underhol- dende i sine gys, og velspillet (af bl. a. Gert Frobe og Werner Peters).TIREZ SUR LE PIANISTE (SKYD PÅ PIANISTEN), Frankrig 1960. Francois Truffauts vittige og meget bevægende gangster-burleske om et reelt og begavet menneskes fataliteter i en verden, der frister til det nemme og det onde. Bekræfter indtrykket af Truffaut som bølgens betydeligste instruktør. Fremragende præstation af Charles Aznavour som den timide kunstner.LE TROU (HULLET), Frankrig 1960. Anmeldt i dette nummer.THE YOUNG ONE (MANDS BEGÆR), Mexico 1960. Luis Bunuels suveræne skildring af raceproblemet i U.S.A.s sydstater, hvori han indirekte og antiskematisk gendriver „the white trash“s yndlingsfrase: „Negeren har ingen sjæl -  derfor er han et dyr i menneskeskikkelse". Key Meersman og Bernie Hamilion glimrende, men dækkende spil af alle.
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TIDSSKRIFTERNE
Det amerikanske „Film Culture" har udsendt et indholdsrigt dobbeltnummer (22-23), hvori man i lederen erklærer sig på „Cahiers du Cinéma“s side som „a film-maker’s magazine“ i modsætning til „Sight and Sound" og „Film Quarterly", der kaldes „critics' and audiences’ publications“, og som begge efter FC’s mening synes „unnecessarily marooned in a sea of life- less, stagnant liberalism“. FC ønsker tilsyneladende at blive opfattet som det kritiske organ for den East Coast-bølge, som for tiden ruller frem i amerikansk film. Chefredaktøren Jonas Mekas er selv aktiv filmskaber inden for de uafhængiges kreds, og nummeret indeholder adskilligt stof om de filmfolk, der i september 1960 organiserede sig som „The New American Cinema Group". Medlemmer af „The Group" er bl. a. foruden Mekas, Rogosin, Robert Frank, Alfred  Leslie, Shirley Clarke, Bert Stem, Edward Bland og Sanders-biødiene. Foruden artikler om Richard Lea- cock og Robert Aldrich indeholder nummeret et symposion om montage. Også for amerikanerne aflives myten om montagen i for europæere velkendte artikler af bl. a. Henri Colp't, Jean-Luc Godard og naturligvis først og fremmest André Bazin.

Studerer man sidste nr. af „Film Quarterly" (Summer 1961), må man give rivalen „Film Culture" ret i sin bedømmelse. Indholdet er tyndt og ikke meget stimulerende. En gennemgang af tysk film 1939-45 er kun overfladisk og ukritisk (og med for mange fejl i navnene). 11 sider bruges til en noget anstrengt collage om eksperimenterende film, og anmeldelserne er holdt i de mere almindelige vendinger. Bedst orienterende er den kyndige Donald Richies oversigt over jugoslavisk kortfilm. Endelig indeholder nummeret et meget grundigt forslag til oprettelsen af et amerikansk filminstitut.
„British Film Institute" har udsendt første nummer af sit bebudede fjernsynstidsskrift „Contrast" i Feter Blacks redaktion, og han slår i forordet fast, at „hvis et tidsskrift om fjernsyn skal opnå levedygtighed og indflydelse, må dets spændvidde være total". Nummeret fremtræder lidt tørt og underillustreret, og artiklerne står som et mere end 70 sider langt opgør over en bred front med det hidtidige fjernsyn. Lederen lover dog, at fremtidige artikler vil fordybe sig i enkelte programmer, ligesom de vil beskæftige sig med tendenser og nye veje for det statslige såvel som det kommercielle fjernsyn.

Fra museets 
billedarkiv

Det er i år halvtreds år siden forfatterinden -  nu plantageejer -  fru 
Harriet Blocb fik antaget sit første manuskript på „Nordisk Films Ko.“. 
Det blev til filmen „Den naadige Frøken" med bl. a. Valdemar Psi- 
lander, Thorkild Roose og Else Frølich i August Bioms iscenesættelse. 
Fru Bloch blev snart „Nordisk“s foretrukne manuskriptforfatter, og i 
begyndelsen af tyverne blev hendes manuskripter filmet i Sverige og 
Tyskland af bl. a. Stiller og Murnau. Museet håber i løbet af vinte
ren at kunne vise sidstnævntes „Der Gang in die Nacht" („Elskovs 
Magt") fra 1921 med Olaf Fønss og Conrad Veidt i hovedrollerne. 
Billedet her er fra en af Harriet Blochs mange Psilander-film, „Man
den uden Fremtid" fra 1915 med Holger-Madsen som instruktør og 
Clara Pontoppidan i den kvindelige hovedrolle. Manuskriptet blev 
indkøbt den 28. dec. 1914 for kr. 300.-. Indsat fru Harriet Bloch.
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Filmindex L iv
MIKHAIL KALATOZOV

AF VLADIMIR MATUSEVITCH
Mikhail Kalatozov er født den 23. dec. (10. jan.) 1903. Fra 1923 virkede han som laborant, klipper og fotograf. I årene 1932-36 var han medarbejder ved Leningrads akademi for kunsthistorie og teori.

Ih tsarstvo (Deres rige). 1928. I og manus.: Mikhail Kalatozov. Prod.: „Goskino Grusien“. Dokumentarfilm.
Sol Svanetii (Svanetiens Salt). 1930. I og manus.: Mikhail Kalatozov. Foto: R. Gegelashvili. Prod.: „Goskino Grusien". Etnografisk dokumentarfilm. 
Muzjestvo (M od). 1939. I : Mikhail Kalatozov. Manus.: G. Kubatskij. Foto: V. Levitin. Musik: V. Puschkov. M edv.: O. Jakov, D. Dudnikov, K. Sorokin, D. Beniaminov. Prod.: „Lenfilm". 
Valerij Tjkalov (Flyverhelten Valerij Tjkalov). 1941.I : Mikhail Kalatozov. Manus.: G. Bajdukov, D. Tarasov, B. Tchirskov. Foto: A. Gintsburg. Musik : V. Puschkov. M edv.: V. Belokurov, M. Ge- lovani, S. Meginskij, K. Tarasova, V. Vanin. Prod.: „Lenfilm".
Nepobedimyje (De uovervindelige). 1942. I: S. Ge- rasimov og Mikhail Kalatozov. M anus.: M. Blej- man og Mikhail Kalatozov. Foto: A. Kaltsatij, M. Magidson. Musik: V. Puschkov. Medv.: B. Babotckin, N . Tsherkassov-Sergeev, T. Makarova, A. Hvilja. Prod.: „Lenfilm".
Kinokoncert k 25-letiju Krasnoj Armii (En filmkoncert). 1943. I: S. Gerasimov, E. Dzigan og Mikhail Kalatozov. Foto: E. Andrikanis, M. Grin- din og E. Efimov. Prod.: „Mosfilm".
Zagovor obretjonnyh (De fordømtes sammensværgelse). 1950. I: Mikhail Kalatozov. Manus.: N . Virta. Foto: M. Magidson. Musik: V. Schebalin. M edv.: L. Skopina, P. Kadotcnikov, V. Druzni- kov, B. Sitko, V. Aksenov, I. Sudakov. Prod.: „Mosfilm".
Vernyje druzija („Tre mand på en tømmerflåde").1954. I : Mikhail Kalatozov. M anus.: A. Galitj og K. Isajev. Foto: M. Magidson. Musik: T. Khrennikov. M edv.: V. Merkurjev, B. Tjirkov, A. Borisov, A. Gribov, L. Gritsenko,, L. Sjaga- lova. Prod. : „Mosfilm". Dansk prem.: 16.5.

1955.
Pervyj esjelon (Den første echelon). 1956. I : Mikhail Kalatozov. M anus.: N. Pogodin. Foto: J. Ekelt- shik og S. Urusevskij. Musik: D. Sjostakovich. Medv. : V. Sanaev, N . Annenkov, O. Efremov, I. Irvitskaja, E. Bredun. Prod.: „Mosfilm".
Letiat zjuravli („Tranerne flyver forbi"). 1957. I: Mikhail Kalatozov. Manus.: V. Rozov. Foto: S. Urusevskij. Musik: M. Vainberg. Medv.: Tatiana Samoilova, Aleksej Batalov, A. Svorin, V. Merkurjev, S. Haritonova, A. Bogdanova. Prod. : „Mosfilm". Dansk prem.: 8.9. 1958. 
Neotpravlennoe pismo („Brevet, som aldrig blev afsendt"). 1960. I: Mikhail Kalatozov. Manus.: V. Ossipov, G. Koltunov, V. Rozov. Foto: S. -Urusevskij. Musik: N . Kriukov. Medv.: Tatiana Samoilova, I. Smoktunovskij, J. Urbanskij, V. Li- vanov. Prod. : „Mosfilm". Dansk prem. 16.3. 1961.

Noter fr a  museet. . .

Af ældre film har museet for nylig erhvervet bl. a. Paul Wegeners og Stellan Ryes „Der Student von Prag" fra 1913, Stroheims „Foolish Wives" (1921) og to Asta-Nielsen-FAm, „Vordertreppe-Hintertreppe" af Urban Gad (1914) og Robert Wienes „I.N.R.I." fra 1923.

Af nyere film er bl. a. indlemmet to af Buhuels senere film, „Mod ny dag . . .“ og „Døden i junglen", begge fra 1956. Endvidere er overtaget to Staudte- film, „Rotation" fra 1949 og „Kejserens undersåt" fra 1951, og Fellinis „Dagdriverne" fra 1953.

Blandt en større samling sovjetrussiske film, som vi har overtaget, er der grund til at fremhæve Alexan- drovs „Hele verden ler" fra 1934, E. Dzigans „Matroserne fra Kronstadt" (1936), Petrovs „Magt og ære" (1938), Kalatozovs „Tre mand på en tømmerflåde" (1954) og de to Tjekhov-iWm fra 1954 „Den svenske tændstik" af Konstantin ]udin og „Ballets dronning" af Isidor Annenskij.

Som gave fra „Edisonvolta" i Milano har museet fået Ermanno Olmis interessante spillefilmdebut „Il tempo si é fermato".

I dagene 1.-3. september afholdt „Landssammenslutningen af danske filmstudieklubber" i samarbejde med „Aarhusstudenternes filmklub" og museet et filmkursus på Aarhus universitet i forbindelse med det årlige landsmøde. Der drøftedes filmklubproblemer, og en lang række spillefilm og kortfilm blev præsenteret. Landssammenslutningens nye bestyrelse fik følgende sammensætning: Ingeniør Jørgen Poulsen, Hillerød (formand), arkitekt Ib Vagn Petersson, Hillerød (kasserer), direktør Haagen Petersen, Helsingør, socialrådgiver Hakon Nielsen, Aarhus, forlagssekretær Ib Permin, Birkerød, samt Ib Monty, der er museets repræsentant i bestyrelsen.

„Bøger om film" er titlen på det katalog over museets bogbestand, som for nylig er udgivet. Det kan købes i museets ekspedition, og prisen er kr. 4,00. Museets bibliotek har i den sidste tid bl. a. erhvervet: Roger Manvell, The Living Screen, 1961.Arne Sucksdorff, Mark och manniskor, 1960. Michelangelo Antonioni, La Nuit, 1961.André S. Labarthe, Essai sur le jeune cinéma frangais og Comment peut-on étre Martien?, 1960.Frank Getlein og Harold C. Gardiner, Movies, Morals and Art, 1961.I serien „Centrofilm" fra Torino skrifter om Alexan- drov, Capra, Flaherty, Walt Disney og Pastrone, og i den franske serie „Premier Plan" bind om Visconti, Grémillon, Huston, Hitchcock og Fellini.


