


Forsidebilledet
Alain Delon og Monica Vilti i Michel- angelo Antonionis nyeste film „L'Eclipse", der blev omtalt under „Nye billeder" i „Kosmorama 54".
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Bevægelse
i

f i lm 
kunsten

Efterårets slogan blandt det kunstinteresserede publikum har været „Be
vægelse i kunsten11, og på „Louisiana!‘, hvor filmen ellers har svært ved 
at gøre sig gældende i de fine omgivelser, var der også reserveret to 
aftener til demonstration af bevægelse i filmkunsten. De var arrangeret 
af avant garde-filmens ukuelige hjemlige profet, Albert Mertz, der også 
i en artikel i „Louisiana Revy“ kyndigt redegjorde „for arbejdet med 
bevægelsens rene kunstneriske udtryk i filmen". I anledning af disse vel
forberedte præsentationer af nyt og gammelt inden for eksperimental
filmen, de første herhjemme i lang tid, kan man nok gøre sig sine tan
ker. Konfronteret med nye eksperimentalfilm, ved denne lejlighed eller 
andre, synes det at være vanskeligt at komme til nogen anden konklu
sion end den, at eksperimentalfilmen ikke blot er en marginalkunst, 
men i dag tilmed fuldstændig uden betydning. I avant garde-filmens 
store periode, i tyverne i Frankrig, har de mange og sære formeksperi
menter utvivlsomt haft betydning for videreudviklingen af filmens sprog, 
men i dag er det en illusion at tro, at spillefilmen, som er og bliver 
den vigtigste, kan hente nogen som helst inspiration i de indavlede 
værker, som eksperimentalfilmfolk nørkler sammen rundt omkring i ver
den i indædt, dogmatisk og selvtilfreds protest mod det, som de naivt- 
foragteligt kalder den kommercielle film. Det er næsten tragikomisk at 
konstatere, hvorledes disse filmskabere trodser den almindelige film
udvikling. Mertz skriver således om den amerikanske maler Robert 
Breer, at han gennem eksperimenter med bladrebøger, mutoscoper og 
lignende er nået til filmen. Han starter med andre ord før Måltes. Det 
er vanskeligt at se, hvem der kan interessere sig dybere for disse værker, 
hvorfra mennesket er totalt drevet på flugt. De kan i bedste fald opfattes 
som randbemærkninger til billedkunsten, der jo nu også er begyndt at 
bevæge sig på stedet. Men hvis man med bevægelse i forbindelse med 
filmkunsten forestiller sig andet end cirklende skiver og dansende pletter, 
nemlig bevægelse i ordets menneskelige betydning, så er det inden for 
spillefilmen, det foregår, og man kan endog roligt fastslå, at der måske 
aldrig har været så megen bevægelse i filmkunsten som i disse år. Inden 
for spillefilmen eksperimenteres der med en vitalitet og intelligens, som 
er imponerende. Og bevægelsen i disse eksperimenter skal forstås som 
en anden end den, der kan henrykke eksperimentalfilmdyrkerne, som er 
tilfreds med animerede skilderier. Den egentlige bevægelse i filmkunsten 
i disse år skal forstås som den enestående udvidelse af mulighederne for 
at skildre det moderne menneskes situation sjæleligt og i forhold til dets 
omgivelser. Og de rene formeksperimenter er med fuld ret anvist en 
plads som fikse præludier til det egentlige: eksperimentalfilmen har en
delig fundet sin plads -  som fortekster.
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NYE BILLEDER
ved A v an ti Planetar os
John Cassavetes har måttet udskyde optagelser

ne af „The Iron Men“, der skal indspilles 
„on location" i Italien. Sidney Poitier og 
Claudia Cardinale skal medvirke, og ud
sættelsen (til februar 1962) skyldes vanske
ligheder i forbindelse med besættelse af 
den tredie hovedrolle. „Galatea" produce
rer.

Budd Boetticher skal nu tilsyneladende i gang 
med at realisere et længe næret ønske, fil
men „Carlos Arruza Story", der skulle have

Efter den ovenfor nævnte „How the West Was Won“ er John Ford nu i gang med „The Man Who Shot Liberty Valance", en western med Vera Miles og de her præsenterede Edmond O ’Brien, James Stewart og John V/ayne.

alle chancer for at blive en hård og pine
fuld tyrefægterhistorie. Debra Paget skal 
medvirke som Arruzas hustru, og produk
tionen bliver efter alt at dømme mexi
cansk.

John Ford og Henry Hathaway er ved at være 
færdige med optagelserne til „How the 
West Was W on“, en „M. G. Madproduk
tion med følgende imponerende rolleliste: 
John Wayne, James Stewart, Carrol Baker, 
Debbie Reynolds, Karl Malden, Brigid 
Bazlen, Walter Brennan, Agnes Moorehead, 
George Peppard, Henry Morgan, Russ 
Tamblyn og Andy Devine.

Vincente Minnelli er, ligeledes for„M . G. M.“, 
begyndt indspilningen af „Two Weeks In 
Another Town" med John Houseman som 
producer. Produktionen startedes i begyn
delsen af oktober, og Kirk Douglas, Ed
ward G. Robinson og Cyd Charisse med
virker.

Sidney Lumet optager i New York en filma
tisering af O’Neills „Long Day’s Journey 
Into Night", der herhjemme havde premi
ere på Det kgl. Teater den 5. januar 1957. 
Ely Landau producerer, og hovedrollerne 
udføres af Katharine Hepburn, Sir Ralph 
Richardson og Dean Stockwell.

Jacques Bar atier s anden lange film (efter 
„Goha") bliver efter et manuskript af 
Baratiers ven, dramatikeren Jacques Audi- 
berti, der hermed får sin filmdebut. Histo
rien lader sig vanskeligt udrede i få ord, 
men hovedpersonen er en revolutionær, der 
ligner den nys myrdede diktator i en så
dan grad, at man lader ham indtage dik
tatorens plads, hvorefter han slår revolu
tionen ned.

Claude Chabrol har selv skrevet manuskriptet 
til sin næste film „L’Oeil du Malin", der 
skal blive en „thriller" i bedste Hitchcock- 
stil. Forberedelserne har taget ham et år, 
og han lover publikum en helt ny Chabrol, 
mere voksen end førhen. Filmen skal 
handle om Tyskland og de intellektuelle, om 
misundelsen og ondskaben, og til de le
dende roller har han valgt Jacques Char- 
rier, Stéphane Audran og tyskeren Walter 
Reyer.

Jacqueline Audry har i Belgien afsluttet ude- 
optagelserne til „Les petits matins", en ko
medie efter et manuskript af Stella Kersova
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Ingmar Bergmans seneste film „Såsom i en spege!" er blevet vel modtaget af den svenske kritik. På billedet ses Harriet Andersson som den sindssyge Karin, Max von Sydow som hendes mand og Gunnar Bjornstrand som hendes far.

og Pierre Pelegri. Den drejer sig om en 
ung piges opdagelse af kærlighedens og 
eventyrets mange facetter under en rejse 
„på tommelfingeren“. Blandt de medvir
kende er Agathe Aems, Darry Cowl, Fer- 
nand Gravey og Franqois Ferier.

Agnes Varda er blevet færdig med „Cléo de 5 
å 7“, en fortælling om 100 minutter af en 
ung, smuk sangerindes liv. I disse minutter 
inden et frygtet besøg hos lægen ændres 
hendes hele livsindstilling på afgørende vis, 
og filmen giver intet svar på, om hun vil 
nå at få glæde af denne ændring til det 
bedre. Cléos rolle udføres af Corinne Mar
chand, og i andre roller ses Antoine Bour- 
seiller, Dorothée Blank, musikeren Michel 
Legrand, Dominique Davray, Jean-Luc 
Godard, Anna Karina, Eddie Constantine, 
Samy Frey, Jean-Claude Brialy og Daniele 
Delorme.

Jacques Demy skal iscenesætte afsnittet „La 
Luxure“ i „Gibe“-„F. L. F.“-„Titanus“-pro- 
duktionen „Les Sept Péches Capitaux“.

Laurent Terzieff og Jean-Louis Trintignant 
medvirker, og det fortælles, at Demy har 
ladet sig inspirere af Hieronymus Bosch. 
Afsnittet „La Gourmandise“ skal i øvrigt 
iscenesættes af Philippe de Broca, medens 
Roger Vadim skal stå for „L’Orgueil".

Jir't Weiss iscenesætter „Hrdinové nemaji 
umirat", en beretning fra den tyske besæt
telse om en tjekkisk lærerinde, en tysk 
løjtnant, der længes efter krigens afslut
ning, og en russisk partisan. De tre roller 
udføres af henholdsvis Daniela Smut nå, ty
skeren Wilhelm Koch-Hoog og russeren 
Oleg Strijenov.

Karel Zeman arbejder i øjeblikket på „Baron 
de Crac“, der fremstilles efter samme me
tode som hans Jules Verne-film „En øde
læggende opfindelse" i en blanding af 
ikonografi, marionetfilm, tegnefilm og spil
lefilm, ligesom farven i „Baron de Crac“ 
vil få en dramatisk funktion. Blandt de 
medvirkende nævnes Milos Kopecky og 
Jana Brejchova.

45



Ord og billede

Den til tider meget snævre forbindelse, der 
har været mellem filmen og romankunsten, har 
ofte ført til livlige diskussioner. Den kends
gerning f. eks. at ikke så helt få, og med tiden 
stadig flere romaner, er blevet filmatiseret, 
har af og til fået forargede litterater til at 
mene, at filmen ligefrem snylter på romankun
sten, og at film derfor egentlig er en anden
rangs kunstart i forhold til litteraturen.

Et ekstremt udtryk for en sådan holdning 
kunne man iagttage, da det rygtedes at Roger

*<00UJOUJ
(O-IUJz
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Vadim og Roger Vailland ville fortsætte det i 
forvejen skandaliserede samarbejde om filmati
seringen af nogle store franske romaner med 
en bearbejdelse af Marquis de Sades „Justine“ 
og „Juliette". I den anledning skrev litteratur
kritikeren Guy Dumur en harmdirrende arti
kel i France Observateur, hvori han ligeud er
klærede, at ikke blot var det umuligt at vise 
en eneste scene fra disse to bøger offentligt 
uden at risikere en retsforfølgelse (hvilket må
ske kunne være rigtigt), men at en eventuel

Alain Resnais’ „L’année derniére å Marienbad" (1961).
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filmatisering i det hele taget ville betyde en 
forringelse, eller ligefrem et bedrageri mod de 
Sade, der ville skade læserpublikummets for
hold til hans bøger.

Guy Dumurs argumentation hvilede åben
lyst på den opfattelse, at filmatiseringen af et 
litterært hovedværk kun er en transponering i 
billeder af den litterære tekst og ikke et selv
stændigt kunstværk og derfor nødvendigvis vil 
være ringere end denne tekst — på samme måde 
som f. eks. en tegneserie over Bibelen kun 
ville være en ringere udgave af bøgernes bog. 
Han gik så vidt som til at erklære, at filmen i 
de 50 år, den har eksisteret, ikke har frembragt 
ét eneste værk, der kan måle sig med, hvad 
man kan fremdrage af litterære mesterværker 
fra en hvilken som helst 50-årig periode i eu
ropæisk historie.

Man kan gerne synes, at en kritiker, der me
ner sig berettiget til at bruge den slags argu
menter, på forhånd ved sin uvidenhed har fra
skrevet sig muligheden for at blive taget al
vorligt, når han udtaler sig om forholdet mel
lem litteratur og film. Men uheldigvis synes 
misforståelserne mellem litterater og filmfolk 
at være gensidige. I hvert fald er det ikke få 
filmkritikere, der udtaler sig med lige så stor 
foragt -  og lige så stor uvidenhed, synes det — 
om litteraturen i dens forhold til filmkunsten, 
og for hvem begrebet „den litterære film“ er 
det værste skældsord, de kender. Nogle er end 
ikke utilbøjelige til at mene, at filmen egentlig 
er litteraturen overlegen som kunstart, fordi 
det filmiske billede direkte for beskuerens øjne 
viser den ting, som den litterære beskrivelse 
forgæves forsøger at gøre synlig — forgæves 
fordi „ordet kun er det tilfældige tegn på 
tingen". {Michel Mourlet: „Cinéma contre ro
man". (La revue des lettres modernes, no. 36- 
38)).

Med dette argument er man i virkeligheden 
trængt helt ind til kernen af problemet om 
forholdet mellem litteratur og film, mellem ord 
og billede, det sted, hvor det afslører sig som 
et filosofisk-æstetisk problem, mere end et 
rent praktisk.

Spørgsmålet om filmatiseringen af litterære 
hovedværker, der oftest står i centrum af dis
kussionerne og fejlagtigt, både af litterater og 
filmfolk, opfattes som langt det vigtigste, er jo 
nemlig blot et skinproblem, som i praksis løser 
sig af sig selv og derfor gør de hidsige

diskussioner illusoriske. Som George Blue
stone med stor klarhed påviser i sin bog 
„Novels into Film" (1957), hvori han fore
tager minutiøse sammenligninger mellem seks 
romaner, de drejebøger, der blev til på grund
lag af dem, og de færdige film, der blev det 
endelige resultat, er filmkunstneren ikke en 
snyltegæst, der omsætter litteraturen i billeder, 
men en selvstændig skabende kunstner med 
sine egne rettigheder og egne forpligtelser. 
For filmkunstneren er romanen -  også selvom 
det drejer sig om et genialt mesterværk -  kun 
et råmateriale, og han er i sin fulde ret til at 
betragte den som sådan, fordi han af dette 
råmateriale skaber en ny selvstændig kunst
form. Det færdige filmværk har intet andet 
til fælles med det litterære værk end netop 
det mindst vigtige i et kunstværk: sujettet, 
råmaterialet, anekdoten. Den nye form, han 
har givet dette råmateriale, er samtidig et helt 
nyt syn på det, en ny opfattelse og en nyska
belse.

Ingen har endnu, mig bekendt, råbt kunst
nerisk tyveri, fordi Shakespeare for flere 
af sine skuespil har anvendt fremragende la
tinske og italienske prosaforfatteres tekster som 
grundlag. Det er derfor besynderligt, at man 
kan nægte filmforfatteren ret til at gøre det 
samme. Måske skyldes det en manglende for
ståelse af, hvad kunstnerisk form egentlig er, 
og at man i praksis stadig anvender den skel
nen mellem indhold og form, som man i teo
rien har opgivet, fordi denne betragtningsmåde 
ikke får fat i det essentielle i den kunstneriske 
skaberakt. Derfor undskylder man Shakespeares 
formentlige „tyveri", fordi man betragter hans 
dramatiske bearbejdning som en forbedret 
form, og derfor bebrejder man f. eks. Roger 
Vadim, at hans film „Farlige forbindelser" an
giveligt er en forringet form af Choderlos de 
Laclos’ roman. Man gør sig øjensynligt ikke 
klart, at man derved endnu engang kommer 
til at stille det irrelevante spørgsmål om, hvad 
der er højest, et tordenskrald eller Rundetårn.

Lige så irrelevant forekommer i øvrigt den 
påstand, som ofte fremføres af filmfolk: At 
filmatiseringen af en roman øger interessen for 
at læse den, og at filmatiseringer derfor af og 
til har kunnet hjælpe gode bøger ud af for
glemmelsen. En sådan påstand viger uden om 
det væsentlige og ligner derfor mest af alt en 
dårlig undskyldning.
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Det er på tide, at sådanne irrelevante pro
blemstillinger forlades, fordi de kun kan skyg
ge for de væsentlige spørgsmål. Litteraternes 
forargelse og filmfolkenes dårlige samvittighed 
er lige malplaceret og bidrager kun til at bort
lede opmærksomheden fra et mere interessant 
og mere væsentligt problemkompleks: den 
kunstneriske skaben og dens filosofiske og er
kendelsesmæssige betydning.

Sådan kan man også forstå, hvad den itali
enske filminstruktør Michelangelo Antonioni — 
en af de mest „litterære" af de moderne in
struktører -  for nylig i et interview sagde om 
sin filmatisering af en roman af Cesare Pa
vese: „Jeg tror ikke, det frembyder noget pro
blem. Når man læser en roman eller novelle 
og tænker filmisk på den, er det de helt nye 
muligheder i novellen, der har betydning. Man 
tager de fortalte begivenheder som levende 
virkelighed, og dette giver én et helt nyt ud
gangspunkt. Jeg for mit vedkommende har al
drig bekymret mig særligt om at være trofast 
over for Pavese."

Med lige så stor styrke afviste André Bazin 
det meget diskuterede problem, da han i en 
artikel skrev:

„I virkeligheden stemmer filmens billeder 
for den største dels vedkommende overens 
med teatrets eller den klassiske analyseromans 
psykologi. De forudsætter, som den sunde for
nuft, et nødvendigt og utvetydigt årsagsfor
hold mellem følelserne og deres manifestatio
ner, de postulerer, at alt er i bevidstheden og 
at bevidstheden kan kendes." („Pour un cinéma 
impur". (La revue des lettres modernes, nos. 
36-38.)).

Denne udtalelse udleverer det nævnte pro
blem som et skinproblem og rejser en hel 
række nye problemer, af større omfang og 
interesse.

En frugtbar diskussion om forholdet mel
lem litteratur og film må altså tage sit udgangs
punkt i en utvetydig erkendelse af, at der er 
tale om to kunstformer, to æstetiske virkelig
heder, om man vil, eller to selvstændige sprog 
med den samme opgave: at oversætte menne
skets vision af omverdenen i kunstværker, at 
udtrykke mødet mellem virkeligheden og den 
menneskelige bevidsthed i gyldige symboler. 
Men det er netop her, de egentlige problemer 
har deres udspring, for man bliver straks stil

let over for den kendsgerning, at de to sprogs 
symbolverdener -  i hvert fald ved første øje
kast -  er forskellige: den ene bygger på or
det, den anden på billedet.

Denne sidste betragtning må føre til det re
sultat, at filmens område er det synlige, litte
raturens det usynlige, hvilket da også er den 
konklusion, man i almindelighed kommer til.

I det bind af „La revue des lettres moder
nes", som helt var helliget konfrontationen af 
filmkunsten og romankunsten (Été 1958), 
konstaterer filmkritikeren Georges-Albert Astre 
således, at i romanen lægges accenten på den 
indre verden, på den mentale forberedelse af 
de ydre handlinger, mens filmens område er 
selve disse ydre handlinger, som den kan skil
dre med en virkelighed, der er fremmed for 
prosakunsten.

Filmskribenten og romanforfatteren Michel 
Mourlet uddyber dette synspunkt i en artikel 
sammesteds, som han betegnende nok har kaldt 
„Cinéma contre roman", for artiklen former 
sig som en triumfmarch til ære for den nye 
kunstart, der ikke blot har erobret en stor del 
af romankunstens område, men samtidig tvun
get romanforfatterne til at reflektere over de
res kunstarts indskrænkede muligheder. Som 
sådan kan den passende læses som en kommen
tar til den tidligere omtalte artikel af littera
turkritikeren Guy Dumur.

Michel Mourlet konstaterer, at det ikke læn
gere vil være tilstrækkeligt for romanforfatte
ren, at han blot ønsker at gøre tingene ander
ledes end sine forgængere, han må også gøre 
dem anderledes end filmkunstneren. Filmens 
tilstedeværelse som selvstændigt kunstnerisk 
sprog har ganske enkelt gjort et helt område, 
der tidligere var forbeholdt romanen, til intet 
mindre end forbudt område: hele den ydre 
verden, dekorationer, gestus, ansigtsudtryk, 
objektive beskrivelser af omverdenen, tingene. 
Som billedets kunst er det filmen, der kan gen
skabe tingenes overflade og udseende, og det 
kan den gøre bedre end romanen, for ordet er 
kun tilfældige tegn på tingene, mens billedet 
repræsenterer selve tingene.

Derfor optræder f. eks. Alain Robbe-Grillet. 
når han i sine romaner forsøger objektivt at 
beskrive tingenes overflade, efter Mourlets 
mening, som den lidt komiske person, der tror 
at kunne give noget som helst indtryk af et 
maleri ved nøjagtigt at beskrive dets farver og
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former. Hvis- romanen vil overleve, nytter det 
intet, at man gør som Robbe-Grillet. Man må 
tværtimod, som Nathalie Sarraute, udnytte 
mulighederne i selve litteraturens materiale, 
ordet. Ordets område er menneskets indre 
verden, det psykologiske, det etiske, det meta
fysiske. Ganske vist er filmen ikke helt ude
lukket fra denne verden, men den kan dog kun 
antyde den gennem handlinger, som det er 
tilskuerens opgave at fortolke på rette måde, 
for filmens psykologi er en levet psykologi, 
ikke en analyseret. Sproget derimod disponerer 
over ord, som kan gøre rede for rent psykolo
giske, moralske og intellektuelle begreber, det 
sætter som følge deraf forfatteren i stand til 
at udforske de dybder i menneskets indre liv, 
som filmen kun kan antyde. Romanens mulig
heder ligger derfor i stadig at søge dybere og

dybere ned og sige det, som filmen ikke kan 
sige, og gøre det på en måde, som filmen ikke 
kan konkurrere med: „Ordmagi og udforsk
ning af den indre verden er de to paroler for 
morgendagens roman.“

Såvidt Michel Mourlet. Hans artikel er en 
klar fremstilling af problematikken i forhol
det mellem film og litteratur, og hans distink
tion mellem det synliges og det usynliges kunst 
logisk og konsekvent. Der er blot det pudsige, 
at både filmens og romanens kunstnere nægter 
at acceptere denne distinktion. Og dertil kom
mer yderligere, at hans fremstilling af Alain 
Robbe-Grillets og Nathalie Sarrautes kunstne
riske ideer ikke holder stik.

Robbe-Grillet har aldrig forsøgt at give 
objektive beskrivelser af omverdenen. Det ty
piske ved hans romaner er just, at kravet om

Alexandre Astrues „Les mauvaises rencontres" („Ung i Paris“, 1955).
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en fastholdelse af synspunktet -  som allerede 
blev fremsat af Henry James og siden gentaget 
af Jean-Paul Sartre i dennes berømte essay om 
Fran(ois Mauriac -  her er blevet efterlevet med 
en sjælden konsekvens. Det, man oplever i 
disse romaner, er ikke den objektive virkelig
hed, men virkeligheden anskuet gennem en 
bevidsthed. Et godt eksempel herpå er roma
nen „Øjnene", hvor vi uafbrudt befinder os 
inden for hovedpersonens bevidsthed og kun 
ser virkeligheden med denne hovedpersons 
øjne. Derfor er i denne bog tid og rum øjen
synligt helt ophævet som dimensioner -  de er 
erstattet af den mentale tid og det mentale 
rum, og tværtimod at være en objektiv roman 
er „Øjnene" en højst subjektiv beskrivelse af 
en bevidstheds møde med omverdenen.

Det er det, Colette Audry har forstået, når 
hun i det omtalte nummer af „Revue des let
tres modernes" hævder, at det ikke er det 
visuelle i og for sig, der er filmens område, 
men en særlig måde at behandle det visuelle 
på. Hun analyserer et par af Robbe-Grillets 
romaner og konkluderer, at skulle man over
føre dem til filmstrimlen nøjagtigt som de var 
skrevet, ville det blive helt andre historier end 
dem, Robbe-Grillet har fortalt, selvom den 
teknik, han har anvendt, overfladisk set kan 
ligne filmens, eller drejebogens.

„Øjnene" er ikke en drejebog, men en ro
man. Og ved at anvende billedfortællingens 
teknik i et helt andet medium, ordfortællin
gen, opnår han en ganske speciel virkning, 
som filmen må benytte andre fremgangsmåder 
for at få frem: Han skaber et univers, hvor 
det er tingene, der behersker menneskene med 
en så skæbnesvanger magt, at disse reduceres 
til iagttagere af et drama, som de måske selv 
spiller hovedrollen i, uden at det nogen sinde 
går op for dem.

Men heller ikke Michel Mourlets udsagn 
om Nathalie Sarrautes romankunst er i over
ensstemmelse med virkeligheden. Ganske vist 
er det rigtigt, at hun fortrinsvis arbejder i dyb
den og først og fremmest beskæftiger sig med 
menneskets indre verden. Men den måde, 
hvorpå hun redegør for denne indre verden, 
er ikke, som Mourlet hævder, bestemt af 
sprogets muligheder for at udtrykke psykolo
giske, moralske og intellektuelle begreber. Hun 
oversætter tværtimod de psykologiske bevæ
gelser, hun iagttager, i konkrete billeder -

som hun derpå beskriver med ord, hvis hele 
kraft og virkning beror på det visuelle, på læ
serens evne til at „visualisere" det læste.

Forskellen mellem Nathalie Sarrautes for
tællekunst og Marcel Prousts, som den i meget 
er en direkte fortsættelse af, ligger just deri, 
at hvor Proust beskriver sin analyses resultater 
i begreber, dér viser hun dem frem i konkrete 
handlingsmønstre, hvad enhver kan overbevise 
sig om ved at sammenligne en enkelt side af 
en Proust-tekst med en enkelt side af en af 
Nathalie Sarrautes „Tropismer".

For lige så lidt som den moderne film
kunstner kan den moderne romanforfatter 
anerkende den skarpe grænse mellem det syn
lige og det usynlige og mellem de to kunst
arters muligheder for at oversætte det i deres 
sprog. Alain Robbe-Grillets og Nathalie Sar
rautes eksempler viser allerede, at man i ro
mankunsten kan finde begge muligheder ud
trykt: at gøre rede for den ydre verden ved 
hjælp af den indre, og for den indre ved 
hjælp af den ydre. Man kunne også samle en 
hel lille buket af instruktørudtalelser, som 
ville vise, at heller ikke filmens forfattere ac
cepterer den tilsyneladende så logiske distink
tion.

Men dette vil igen sige, at begrebet „litte
rær" film må omfortolkes og spørgsmålet om 
ord og billede stilles op på en ny måde.

Måske er forskellen mellem ord og billede 
ikke helt så stor, som man først skulle tro, 
og måske er det slet ikke rigtigt, at ordet altid 
blot er det tilfældige tegn på tingene, mens 
billedet repræsenterer selve tingene. Også bil
ledet er et tegn, der -  som ordet -  må tydes, 
og filmens billedsprog en sammenhæng af 
samme art som litteraturens sprog: en sam
mensætning af tegn til en mening, som må læ
ses, ikke ud af de enkelte tegn men ud af 
sammenhængen. Det er dette, filminstruktøren 
Alexandre Astruc har udtrykt med betegnelsen 
„caméra-stylo", når han siger, at filmen må 
frigøre sig for billedet for dets egen skyld 
og i stedet blive en skrift, en stil lige så 
bøjelig og lige så subtil som det skrevne ord.

Også billedet kan være et „tilfældigt tegn" 
på tingen: et fotografi af en sten har ikke 
nødvendigvis mere virkelighed end ordet 
„sten". Virkeligheden, betydningen af billedet 
og ordet, træder først frem i sammenhæng med 
andre billeder og andre ord. Og først af sam-
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Michelangelo 
An to nion is 
„Le Amiche" 
(1955) efter 
C es ar e Pavese.

menhængen vil det fremgå, om det var til
fældige tegn eller tværtimod en ny virkelig
hed.

Det er også derfor, man må skelne mellem 
to forskellige brug af sproget: en praktisk el
ler filosofisk og en poetisk. Et fotografi af en 
sten i en lærebog i geologi eller en instruk
tionsfilm er én ting, et billede af en sten i 
en spillefilm, hvor den pludselig kan forlenes 
med en helt ny symbolsk virkelighed, noget 
ganske andet. Ordet „sten“ har ikke samme 
værdi i en filosofisk afhandling som f. eks. 
i et digt af Paul la Cour („N u går jeg ind i 
stenen“ ).

Derfor kan man i moderne film og moderne 
poesi og litteratur iagttage to analoge bestræ
belser på at sprænge de traditionelle rammer 
om, hvad de hver især kan udtrykke. Filmens 
sprog forsøger at trænge dybere og dybere ind 
i menneskets indre verden og gennem det syn
lige, tingene, at udtrykke det usynlige med en 
prægnans, der ikke står tilbage for ordets. Til 
gengæld søger den moderne ordkunstner så at 
sige at få ordene til at klæbe tættere og tæt
tere til tingene, at udtrykke dem med en ty
delighed, der konkurrerer med billedets. Måske 
er begge forsøg på forhånd dømt til at mis

lykkes, men mulighederne er alligevel blevet 
mangfoldigere ved dem.

Man kan gerne karakterisere sådanne forsøg 
som meningsløse og kalde de film, der bliver 
resultatet af dem, for „litterære film". Man 
må blot gøre sig klart, at den i den forstand 
litterære film kun følger et spor, som alle 
andre kunstformer har fulgt i moderne tid. At 
ville lukke dette spor for filmkunsten ville 
være ensbetydende med at fryse den inde i en 
konvention, hvor den vil afgå ved kvælnings
døden.

At der virkelig er tale om analoge bestræ
belser, kan man aflæse af følgende udtalelse 
af Alain Resnais, der genkalder meget af, hvad 
f. eks. Nathalie Sarraute har sagt om sin ro
mankunst:

„Filmen går nok i lidt for store træsko med 
sit konkrete billede. Dens gang minder lidt 
om et tykhudet dyrs. Når jeg ser en film, in
teresserer jeg mig mere for følelsernes spil 
end for personerne. Jeg mener, at man kan nå 
frem til en filmkunst uden psykologisk define
rede personer, hvor følelsernes spil skulle be
væge sig frit, på samme måde som i det 
moderne maleri, hvor formernes spil er stær
kere end det, der fortælles." (Cahiers du ci- 
néma, no 123).
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Netop Alain Resnais er en af de filmin
struktører, der oftest karakteriseres som litte
rær. Men han er samtidig en af dem, der har 
været med til at forny filmens formsprog. Det 
er typisk, at han har gjort det i nært samar
bejde med en række romanforfattere: Jean 
Cayrol, Marguerite Duras og sidst Alain Robbe- 
Grillet.

Mange vil sikkert betegne „L’Année der- 
niére å Marienbad“ som den mest litterære 
film, de nogen sinde har set. Samtidig bliver 
de dog nok nødt til at indrømme, at det her 
virkelig er lykkedes filmkunstneren at trænge 
ind i et menneskes indre verden. På samme 
måde som Robbe-Grillets romaner foregår 
hele filmen i bevidstheden og gengiver be
vidsthedens strøm i en række tilsyneladende 
usammenhængende billeder, hvis eneste for
bindelse er den mentale tid og det mentale 
rum, filmen har skabt -  denne mentale tid, 
som, i følge Robbe Grillet selv, er den eneste, 
der interesserer ham „med dens mærkværdig
heder, dens huller, dens tvangsforestillinger, 
dens dunkle afkroge, fordi det er den tid, 
der er vore lidenskabers, vort livs tid“ .

En sådan udtalelse er betegnende for be
stræbelserne ikke blot i filmkunsten, men in
den for alle de moderne kunstarter. Det man 
søger, er at komme så nær på virkeligheden, 
på livet, som muligt, at udtrykke, hvad den 
menneskelige bevidsthed erfarer som virkelig
hed. For også virkeligheden er en sammen
hæng af tegn, der må tydes, og kunsten, i 
dens forskellige afskygninger, er lige så man
ge forsøg på sådanne tydninger.

De fornyelsesforsøg, vi i dag er vidne til i 
filmkunsten -  bestræbelserne på at nærme sig 
litteraturen og udtrykke følelser og sammen
hænge, der traditionelt hører under litteratu
rens område -  må ses i denne forbindelse. At 
filmen og litteraturen er ved at nærme sig 
hinanden, er et tegn på, at en periode måske 
er ved at være til ende og en ny ved at be
gynde.

Det betyder ikke, at man kaster vrag på for
tiden eller fornægter den allerede rige film
tradition. Men det kan betyde, at den, der i 
dag vrænger „litterær film" efter de nye eks
perimenter ikke har forstået, hvad denne tra
dition dybest set indebærer.

D A N S K E  FILM A TE LIER ER
„A/S Dansk Biografkompagni", grundlagt i 1912 af Carl Rosenbaum, indrettede samme år dette atelier på Taffelbays Allé 2 i Hellerup. Dette selskab overtog Benjamin Christensen i 1913, og han optog her samme år for egen regning „Det hemmelighedsfulde X “ og to år senere „Hævnens Nat". Derefter rykkede filmselskabet ”Astra“ herud i 1918 og i de følgende to år optog dette selskab en række film med Olaf Fønss i

V:
hovedrollen. I 1921 overtog „A/S Svensk Film Kompagni" atelieret, og for dette selskab indspillede Benjamin Christensen sin film „Heksen" (plus på tre andre atelierer, der var lejede af selskabet til formålet). I 1925 købte produktions- og udlejningsselskabet „Fotorama" atelieret og optog en række film herude, indtil selskabet i 1940 gik ind. „Fotorama" indrettede desuden en filmfabrik herude. Siden 1940 har atelieret været privatvilla. M. E.
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R E X  I N G R A M  -
Moviemaker

A f  Liam O’Laoghaire

Mange er de filminstruktører, som nød stor 
berømmelse i stumfilmens dage, og som i dag 
enten er glemt eller kun husket for en enkelt 
af deres film. Tænk blot på Cruze („The 
Covered Wagon“ ), Robertson („Dr. Jekyll 
and Mr. Hyde“ ) og Ingram („The Four Horse- 
men of the Apocalypse“ ). Det forekommer no
get uretfærdigt og alt for nemt at skulle ac
ceptere denne vilkårlige måde at klassificere 
på, og det er på tide, at man nøjere efter
forsker de instruktører, som gav filmkunsten 
dens stil og traditioner.

Ingram var en af de mest farverige skikkel
ser i tyvernes Hollywood; takket være sin me
get individualistisk prægede og ansvarsbevid
ste holdning over for filmen angav han mere 
krævende retningslinier, hvad der både blev 
bemærket af kritikken og af publikum. Men i 
disse neorealismens og den overforfinede klip
nings tider er det tydeligt nok forbundet med 
besvær at bygge bro over afgrunden mellem 
hans tid og vor. Ingram var på mange måder 
typisk for tyverne. Han kom ikke med noget 
budskab. Hans film tyngedes ofte af litterært 
arvegods. Han var frem for alt romantiker, 
frydede sig over det makabre og det eksotiske, 
over de smukke helte og de forførende helt
inder. Hans næsten barnlige glæde over de 
historier, han selv valgte at arbejde med, åben
barede sig i rammende og smukt komponerede 
billeder. Der var over ham netop den særegne 
form for mangel på modenhed, der finder sin 
tilflugt i kunstnerisk skaben. Hans privatliv 
var næsten lige så romantisk som hans film. 
Men på samme tid troede han på sit arbejde 
og elskede det, han besad en fin og forsigtigt

afvej ende intelligens, og han var modig nok 
til at angribe den industri, inden for hvis 
rammer han fandt det umuligt at instruere 
netop de film, som lå ham på sinde. Dette for
klarer, at han ganske pludselig tog afsked med 
filmen i 1932, da han var kun 39 år gammel. 
Han var stolt og selvrådig og nægtede at ind
gå kompromis’er med det bureaukratiske sy-

Rex Ingram i Nice 1927.
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Alan Hale, Jean Hersholt og Henry Klaus i „De fire Ryttere'*.

stem, som sprang frem i Hollywood efter 1926, 
et år, som i mange berømte instruktørers øjne 
sætter punktum for en æra, der styredes af den 
enkelte filmkunstner. Hans eneste tonefilm 
„Baroud“ (1931) viste på trods af sine mange 
fejl, at Ingram langt fra var færdig som film
instruktør. At han siden da og frem til sin død 
i 1950 aldrig kom til at instruere nogen film, 
må betegnes som et tab for filmkunsten.

Rex Ingram blev født i Dublin, Irland, den 
15. januar 1893 i Grosvenor Square nr. 58. 
Hans far, Francis Ryan Montgomery Hitch- 
cock, var protestantisk præst og havde udmær
ket sig som lærer ved Trinity College i Dub
lin, ligesom han havde udgivet mange teologi
ske og historiske værker. Hans mor, der var 
datter af major Ingram i Dublins brandkorps, 
døde, da han var 15 år gammel. Han havde en 
broder, Clere, der var med i 1. verdenskrig, 
og som modtog mange udmærkelser fra den 
britiske regering.

Kort efter Rex’s fødsel rejste familien fra 
Dublin og bosatte sig i den kønne landsby 
Kinnitty, der ligger i Irish Midlands. Rex og 
broderen blev undervist af pastor Hitchcock, 
før de kom i skole. Rex tilbragte sin barndoms 
sidste år ved St. Columba’s College, der ligger 
i det bakkede landskab omkring Dublin, et 
landskab, der er fuld af en pittoresk og roman
tisk charme.

Han var som dreng meget fantasirig og 
holdt af at tegne, var i øvrigt god til sport 
og drømte om at blive bokser. Men han var på 
ingen måde en gennemført udadvendt type. 
Han kunne være tungsindig og impulsiv, faldt 
hen i lange perioder af tavshed og vågnede 
måske pludselig op til vildt entusiastiske pla
ner og ideer. Han var ofte oppe at skændes 
med sine lærere og blev engang smidt ud af 
skolen, fordi han ikke ville finde sig i at blive 
tyranniseret af læreren. Han drømte om even
tyr, og da en ven af hans far tilbød ham et
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job i New Haven, Connecticut, modtog 
han tilbudet med glæde og rejste til Ame
rika for aldrig siden at vende tilbage til 
Irland. Hans tilværelse formede sig på den tid 
ikke alt for nemt, men senere indmeldte han 
sig på The Yale School of Fine Arts som elev 
hos billedhuggeren Lee Lawrie, der stadig ta
ler om sin unge elev med stor hengivenhed. 
Omkring 1913 mødte han Charles Edison, en 
søn af opfinderen, og hans filminteresse be
gyndte at tage form. Han havde allerede skre
vet noveller, da han tog til New York og 
sprang ind i filmens, også dengang, vilde, be
synderlige verden. Han delte et atelier med 
kunstneren Thomas Hart Benton, som han 
narrede ind i filmindustrien via bokseringen. 
Benton omtaler sin boheme-tid med Ingram i 
„An Artist in America'1. Rex arbejdede som 
skuespiller, manuskriptforfatter og alt-mulig- 
mand hos „Edison", „Vitagraph" og „Fox". 
For det sidstnævnte selskab skrev han manu
skripter til den danske skuespillerinde Betty 
Nansen, der spillede i „The Wonderful Ad- 
venture" og „Should a Mother Tell", og til 
Thea Bara, der spillede i „Fires of Hate". 
Rex Ingram spillede selv sammen med Lilian 
Walker, Leah Baird og Clara Kimball Young.

I 1916 instruerede han sin første film, „The 
Great Problem". Det var for „Bluebird", og 
han skrev selv manuskriptet; Violet Mersereau 
spillede hovedrollen. Rex Ingram var på det 
tidspunkt kun 23 år gammel. Samme år in
struerede han „Broken Fetters", „Chalice of 
Sorrows" (en „mexicansk" udgave af „Tosca") 
og „Black Orchids". I de sidste to film blev 
hovedrollen spillet af Cleo Madison, en skue
spillerinde, som Ingram beundrede, og det er 
interessant at lægge mærke til, at han senere 
(1922) under titlen „Trifling Women" gen
indspillede „Black Orchids". Hans følgende 
film indtil 1918 omfatter „Reward of the 
Faithless" (der foregår i Rusland), „The 
Pulse of Life" (Capri og New York), „The 
Flower of Doom" (Chinatown), „The Little 
Terror" (cirkusmiljø), „His Robe of Honour" 
og „Humdrum Brown", de sidste to med 
Henry B. W alt hall. Alle disse film blev meget 
rost for deres billedmæssige rigdom og gode 
spil; man må beklage, at de ikke mere er til
gængelige. Ingram fik i disse film lejlighed til 
at dyrke det bizarre og det groteske, og det 
blev sagt om ham, at samtlige dværge og puk

kelrygge i Hollywood havde skrevet kontrakt 
med ham. Han befolkede sine film med sære 
og frastødende eksistenser, og en af de vigtig
ste roller i „Black Orchids" besatte han med 
en abe.

På dette tidspunkt skiftede han til sin mors 
navn, og i 1915 giftede han sig med Doris 
Pawn, en serial queen og en tiltrækkende blon
dine, der i sin fritid læste Omar Khayam og 
spillede golf. Ægteskabet varede ikke længe, 
og i 1918 meldte Ingram sig til de canadiske 
luftstyrker; han kunne på grund af sin britiske 
nationalitet ikke blive optaget i den amerikan
ske hær. En alvorlig flyveulykke tvang ham til 
at vende tilbage til det civile liv, og det føl
gende år tilbragte han i yderste forarmelse i 
Hollywood. Det var på dette tidspunkt, han 
mødte von Stroheim, med hvem han sluttede 
et oprigtigt og livslangt venskab. I 1920 la
vede han to film for „Universal" -  „The Day 
She Paid" efter en Fanny Hurst-historie om 
mannequiner, og „Under Crimson Skies", en 
spændingsfilm med Elmo Lincoln. Derpå flyt
tede han til „Metro", for hvem han instruerede 
„Shore Acres" og „Hearts Are Trumps", begge 
filmatiseringer af teaterstykker. I disse to film 
medvirkede en ny ung skuespillerinde, som i 
sin næste film vandt stjernepositionen — Alice 
Terry.

Det så ikke alt for godt ud hos „Metro", da 
filmudlejeren Marcus Loew havde fundet ud 
af, at han havde lyst til selv at eje et produk
tionsselskab. Han havde øst en mængde penge 
i firmaet, og det så i begyndelsen ud til, at 
han ville tabe dem alle. Firmaets leder Richard 
Rowlands var meget mod sin vilje blevet 
overtalt til at købe rettigheder til den sidste 
roman af Blasco Ibanez, og den ansete manu
skriptforfatter June Mathis var fast besluttet 
på, at hendes protegé Rudolph Valentino 
skulle spille hovedrollen og Rex Ingram instru
ere. Ingram havde allerede opdaget Valentino 
og glædede sig til at hjælpe den unge skue
spiller op blandt stjernerne. Alice Terry skulle 
være filmens kvindelige stjerne, og derpå be
gyndte indspilningen af en film, som siden 
viste sig at blive en af alle tiders kasse
successer. Ingram havde allerede fra sin første 
tid hos „Metro" knyttet en glimrende ung fo
tograf, John Seitz, til sig, og med sin fortrin
ligt udvalgte stab af skuespillere og teknikere 
kastede han sig nu ud i indspilningen af en af
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De Garcia Fuerburg som Robespierre i „Scaramouche".

filmhistoriens bedrifter. Efter flere måneders 
koncentreret og samvittighedsfuldt arbejde blev 
„The Four Horsemen of the ApocaIypse“ 
præsenteret ved to samtidige førforevisninger, 
den ene i The Ritz Carl ton Hotel i New York 
for en specielt indbudt kreds, den anden i Nice 
for Ibanez. Dette fandt sted i februar 1921. 
Filmen gjorde et voldsomt indtryk. Ingram, 
Valentino, Alice Terry, June Mathis og John 
Seitz vågnede den næste dag op til berøm
melsen. Ibanez gav filmen sin velsignelse, og 
Marcus Loew gav Ingram carte blanche til at 
fortsætte med de film, han havde lyst til at 
instruere.

Den samme stab indspillede dernæst „The 
Conquering Power“, en filmatisering af „Eu- 
genie Grandet“, takket være et mere intimt 
format omtalt som Ingrams „little master
pi ece“ . Selv foretrak han da også denne film 
for „The Four Horsemen of the Apocalypse“ . 
Derefter kom den mere prosaiske „Turn to the 
Right"; Ingram havde da brudt med Valen
tino og Mathis. Han instruerede filmen, et 
lystspil, for at glæde sin beskytter Loew. Det

er værd at notere, at Ingrams humoristiske 
sans, som var et væsentligt træk ved hans per
sonlighed, i filmene altid tog sig ud som en 
slags skoledrengekådhed, selvbevidst og for
ceret.

„The Prisoner of Zenda“ i 1922 skænkede 
ham endnu flere laurbær og biev i sin tid 
meget beundret, men den lider under en alt 
for tydelig trofasthed over for romanen, og i 
dag knirker den fælt. Den var med til at 
bringe to stjerner frem i søgelyset, Ramon 
N ovan o og Barbara la M an; begge plus 
Letvis Stone spillede med i „Trifling Women“, 
en dyster, næsten Marlotve’sk tragedie.

I 1923 begyndte Ingram, som nu havde gif
tet sig med sin stjerne Alice Terry og des
uden modtaget en ærestitel fra Yale, at blive 
træt af Hollywood. I Florida og på Cuba ind
spillede han efter eget manuskript, bygget over 
John Russells fortælling „The Passion Vine", 
„Where the Pavement Ends", og han mødte 
her den unge Rosita Ramirez, som kom til at 
spille med i flere af hans senere film. „Where 
the Pavement Ends" er en tragisk South Sea 
romance; den var billedmæssigt fantastisk smuk 
og peger frem mod Ingrams senere tendens til 
at forelske sig i lokalkoloritten, som han dyr
kede ind til mindste enkelthed.

Før året var omme, vandt han en ny stor 
sejr med S abat i ni-filmen „Scaramouche", hvor 
trekløveret Stone-Terry-Novarro var i top
form. I denne film levendegjorde Ingram den 
franske revolution, og filmen var rig på virk
ningsfulde skildringer i birollerne og glødede 
af spænding og livlighed. „Scaramouche" blev 
Ingrams sidste film i Hollywood.

På en rejse, som Ingram i 1923 foretog til 
Nord-Afrika for at indspille „The Arab", sti
muleredes hans interesse for befolkningen på 
Middelhavets sydlige kyster, og i det følgende 
år etablerede han sig i et filmatelier i Nice og 
indspillede sin anden Ibanez-filmatisering, 
„Mare Nostrum". Han følte selv, at dette var 
hans mesterværk, og med utrættelig energi kon
centrerede han sig i over et år om opgaven. 
Filmen blev et lidenskabeligt vidnesbyrd om 
hans kærlighed til sit nye hjem og den euro
pæiske stemning, som han savnede på den 
amerikanske vestkyst. I „Mare Nostrum" over
gik Alice Terry sig selv som spionen Freya, og 
Antonio Moreno åbenbarede nye følelsesdyb
der i rollen som den spanske kaptajn Ferragut.
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Filmen blev berømmet af kritikerne, men blev 
ikke så populær, som den havde fortjent.

Mens Ingram var i Hollywood, fulgte han 
med stor interesse filmproduktionen i Europa. 
Han beundrede de film, der kom fra Tyskland 
og Rusland. Han var blandt de første, der 
hyldede „Panserkrydseren Potemkin“, og han 
beundrede i ganske særlig grad Paul Wegeners 
spil i „Golem“ . Han bad Wegener komme til 
Amerika for at spille i en film, men Wegener 
kunne ikke få det arrangeret. Da Ingram i 
Nice fik chancen for at anvende ham, engage
rede han ham til at spille den uheldsvangre 
skurk i „The Magician“. Denne ujævne film 
rummer mange fascinerende afsnit og er et tid
ligt eksempel på skrækfilmen. I denne film 
vandt et nyt Ingram-fund, Ivan Petrovitch, en 
pæn succes.

Ingram stod på dette tidspunkt på sin kar
rieres højde. Han ejede sit eget filmstudie i 
Nice, og han havde en for ham kun meget

lidt bindende aftale med „Metro-Goldwyn- 
Mayer“. Berømtheder, der besøgte Rivieraen, 
søgte hans selskab, og han blev kendt som Ni- 
ces ukronede konge. Men det gik ned ad 
bakke med helbredet, der aldrig havde været 
særlig robust. Han havde ført en anstrengende 
tilværelse og søgte hvile i sydens solskin og 
ved billedhuggeriet, som altid havde en stor 
plads i hans hjerte. I Hollywood ændrede film
situationen sig -  tendensen gik nu i retning af 
de mere strømliniede film. Ingram mistede en 
værdifuld assistent i John Seitz, der havde væ
ret sammen med ham fra hans første dage hos 
„Metro“. Seitz vendte tilbage til Hollywood, 
hvor han stadig laver film; han har været med
arbejder på film som „Kvinden uden samvit- 
tighed“ og „Sunset Boulevard". Mange intriger 
og skænderier udspandt sig i forbindelse med 
ejerforholdet til studierne i Nice, og da Ingram 
var færdig med „The Garden of Allah" 
(1927), blev hans kontrakt med „M-G-M"

„Mare Nostrum".
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ikke fornyet. Det ville være synd at sige, at 
han og Louis B. Mayer var gode venner.

De sidste dage i Ingrams karriere som 
filminstruktør nærmede sig. „The Three Pas- 
sions“, bygget over en Cosmo Hamilton-ioma.n 
om arbejdsgivere og arbejdere, havde gode 
scener og var i øvrigt fotograferet af L. H. 
Burel, der også fotograferede „Baroud“, en 
spændingsfilm, der foregik i Atlas-bjergene, 
men som var optaget i terrænet omkring Nice. 
I denne sin første talefilm spillede Ingram selv 
hovedrollen og gjorde det så godt, at Clarence 
Brotun forsøgte at overtale ham til at tage mod 
en ny Hollywood-kontrakt. Men Ingram be
sluttede sig til, at det nu skulle være slut med 
hans filmdage, og tog til Cairo og Alexandria, 
hvorfra han sammen med sin charmerende kone 
Alice Terry vendte tilbage til Hollywood. Fra 
Hollywood tog han ofte på rejse til Mexico og 
det caribiske hav, og han skrev to romaner, 
„The Legion Advances“ og „Mars in the 
House of Death“. Senere havde han sikkert 
gerne igen indspillet film, og han var for øv
rigt på tale, da „Hvem ringer klokkerne for?“ 
skulle filmatiseres. Men Ingram satte sin uaf
hængighed højere end nogen ydre berømmelse, 
og han var ikke indstillet på at skulle bøje 
ryg for de nye herrer i Hollywood. I 1950 
døde han af blodstyrtning; hans trofaste kone 
Alice var ved hans side. Han ligger begravet 
i Forest Lawn Memorial Park i Giendale i 
Californien.

Denne bemærkelsesværdige mand levede i 
sandhed et rigt og fængslende liv. Han kom 
fra en fjern irsk landsby, erobrede den nye 
verden, skabte sig et nyt virkefelt på Middel
havets kyster, vandt sine medarbejderes kærlig
hed og beundring og al den ære, som kun de 
herskende kan skænke. Fra den franske rege
ring modtog han æreslegionens kors, Beyen af 
Tunis udmærkede ham med en orden.

Rex Ingram besad en lidenskabelig kærlig
hed til den korrekte detaille og samlede alle 
de oplysninger, han overhovedet kunne frem
skaffe, om de lokaliteter, mennesker og skikke, 
som han skulle bruge i sine film. Hans fine 
billedsans og evne til at få det bedste ud af 
sine skuespillere gjorde det altid fascinerende 
at se hans film. Gennem hele Ingrams produk
tion, fra hans første store stumfilm „The Four 
Horsemen of the Apocalypse” og frem til „Ba- 
roud“, hans eneste talefilm og hans sidste film, 
løber hans konsekvente stil som en rød tråd. 
Det er indtrykket af denne trofasthed over 
for stilen, der holder sig længe efter, at den 
tåbelige handling er glemt.

Man kan ikke lade være med at tænke på 
de mange planer, som Rex Ingram aldrig fik 
realiseret -  en filmatisering af „Christian 
Wahnschaffe“ eller af „Boule de Suif“ (den 
sidste i samarbejde med von Stroheim), af 
„Travailleurs sur la mer“ eller af „Borger 
Toussaint“ . Og man bedrøves over, at denne 
talentfulde kunstner aldrig i sine sidste tyve 
leveår kom til at iscenesætte nogen film.
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CLOSE UP
I „Information" den 6. nov. finder man et 
redaktionelt uheldigt opsat læserbrev, hvori hr. 
Niels Kølle hævder, at miseren i dansk film 
i hvert fald ikke kan skyldes producenterne, 
der jo blot honorerer publikums ønsker -  
„kasseopgørelserne viser det i kroner og øre.“ 
Hr. Kølle argumenterer videre: „Producenterne 
og ikke deres kritikere har ryggen fri i denne 
sag. De mangeårige og mislykkede bestræbelser 
på at fremkalde en generel højnelse af de dan
ske films niveau vidner i øvrigt om fundamen
tale fejl i filmfeinschmeckernes strategi." Og 
senere: „Hvis producenternes kritikere havde 
et enigt publikum bag sig, ville årsagerne til 
kritikken hurtigt forsvinde — filmproduktionen 
ville blive lagt om den dag i morgen, og de 
hjemlige Godard’er og Truffaut’er ville få mu
lighed for at udfolde sig“ . Bortset fra, at vi 
ikke har oplevet „de mangeårige og mislyk
kede bestræbelser" på at højne dansk film, så 
kan vi kun af det skrevne udlede, at kritikerne 
skulle rette deres kritik mod tilskuerne alene. 
Vi forudser dog en håbløs kamp mod den 
påvirkning, det ukritiske publikum, der går i 
biografen uden hverken „Kosmorama" eller 
„Information" i lommen, bliver udsat for gen
nem dusinfilmenes monotoni -  gentagelsen er 
al reklames vigtigste og mest effektive våben. 
Hr. Kølles forsvar for producenterne er os en 
vel sær fordeling af ansvaret, og dets argu
mentation og „statements" er lige lidt egnede 
til frugtbare refleksioner.

„Arts" indbød for nylig et par filmfolk og 
kritikere til en diskussion om emnet „Le ci- 
néma, est-il une culture". Diskussionen har 
muligvis forekommet en og anden temmelig 
overflødig — som en i dag aldeles ligegyldig 
tærsken langhalm på selvfølgeligheder. Men 
man er nok grumme naiv, hvis man bilder sig 
ind, at den syvende kunstart nu endegyldigt 
har vundet sig en position på linie med de 
seks andre; det skal sikkert nok diskuteres 
endnu i mange år, om filmen er en kultur
form, en kunstart osv. Den lille anti-filmisme 
trives i alle kredse, navnlig i de bedre. Læs 
blot, hvor protegerende og allernådigst Ole 
Storm i sit forord til den danske udgave af 
Beatriz Guidos roman „Huset med Engelen" 
(1958) lige får tid til at gøre opmærksom på 
Leopoldo Tone-N  ilssons filmatisering af ro
manen:

„For fuldstændigheds skyld skal oplyses, at 
„Huset med Engelen" også er filmatiseret, 
hvad jo så mange bøger bliver, at det ikke 
ville være værd at nævne, hvis ikke filmen

var lige så talentfuld og original som sit for
læg. Den blev optaget af en argentinsk in
struktør i 1956 og vistes ved filmfestivalen i 
Cannes i 1957, hvor kyndige internationale 
kritikere betegnede den som en af det års stør
ste kuntneriske oplevelser."
Det er glædeligt, at man kan notere en sti
gende filminteresse hos de unge intellektuelle. 
I „Louisiana Revy" (sept. 1961) har den unge 
forfatter Anders Bodelsen således bekendt, 
hvorledes han åndeløst følger „tendenserne 
i øjeblikkets film", og føler sig tilskyndet „til 
at kaste sig ud i filmmanuskripter og — for 
den sags skyld -  egenhændigt føre dem ud i 
virkeligheden." Man ville meget gerne byde 
Bodelsen velkommen inden for dansk film, 
der nok kan trænge til unge entusiaster, hvis 
ikke han på andet sted havde givet udtryk for 
nogle synspunkter på moderne film, der ikke 
blot viser ham som „ung og uafklaret skri
bent" (hans karakteristik af sig selv), men 
som gør en betænkelig med hensyn til hans 
eventuelle indsats i dansk film.

I „Perspektiv" (okt. 1961) har han under 
titlen „Den analytiske film" anstillet nogle be
tragtninger om filmens og litteraturens virke
midler. Han går særlig ind for den „litterære" 
linie i tiden franske film og beskæftiger sig 
indgående og begejstret med Marguerite Duras’ 
og Peter Brooks „Moderato Cantabile", stillet 
over for Godards og Truffauts „antilitterære" 
film. Artiklen indeholder en lang række i høj
este grad uafklarede synspunkter, der let ville 
kunne imødegås, men som vi ikke her skal 
bruge plads på, og som simpelt hen skyldes, 
at Bodelsen har set for få film. Men når han 
finder, at Duras’ væsentligste fortjeneste er 
den, at hun viser „hvorledes et menneskesind 
og dets „abstrakte" konflikter kan projiceres 
ud i et „landskab" i omgivelser, der kan gen
gives optisk", må man gøre opmærksom på, at 
clet gjorde allerede „Dr. Caligaris kabinet" i 
1919 med yderste konsekvens og utallige vær
ker efter den. Man behøver ikke at være „pas
sioneret elsker af den episke film" for at finde 
„Moderato Cantabile" endog ualmindelig ke
delig, livløs, kunstlet, selvhøjtidelig og formid
ler af den mest mondænt-udspekulerede form 
for „poetisk" melankoli. Vi deler ganske Ul- 
richsens modvilje mod det, som Bodelsen for
kert opfatter som eksperimenter, der er nød
vendige for filmens videreudvikling. „Moderato 
Cantabile" bringer ikke filmen et skridt videre, men bestyrker netop et konservativt og 
filmisk halvdannet, litterært orienteret publi-
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kum i dets filmsmag. Vi vil gå så vidt som til 
at hævde, at Duras er en umådelig farlig dame 
for fransk film. Hvad Resnais’ fantasifulde 
instruktionskunst kunne dække over i „Hiro- 
shima, min elskede", har den middelmådige 
Peter Brook afsløret i den fattigfine „Mode
rato Cantabile". Det er prisværdigt, at Bodel
sen vil gøre sine egne observationer på det i 
øvrigt velopdyrkede område, forholdet mellem 
litteratur og film, men man må anholde, når 
han er på gale veje. Han burde hellere bruge 
sine analytiske evner på f. eks. John Fords 
„Vredens druer", på Buhuels film eller på 
Anlonionis, hvor sammensmeltningen af det lit
terære og det filmiske ganske vist ikke ligger 
på overfladen som i „Moderato Cantabile". Og 
rent en passant må man måske indskyde, at det 
i øvrigt vel er den „anti litterære" Godards 
film, der er mest i pagt med modernismen 
inden for den franske roman, som vel netop er 
karakteriseret ved at være „antilitterær".

Hang Gammeltoft
Klyng ham op for satan! Manden har jo ret!

Nej -  det var slet ikke det, jeg ville skrive. 
Jeg satte mig ned for at tage til genmæle —  
ville fremføre, at da Ole gav efter for trykket 
i kedlen, smuttede der et par falske pift med 
ud gennem fløjten. Jeg ville hævde, at hans 
påstand om statsstøtten her contra udlandet i 
alt fald kun var sand, når han sammenlignede 
med de dårligst stillede lande. Jeg ville påstå, 
at alene den nationale rus i fyrrerne var en in
spirerende baggrund, hvis manglende tilstede
værelse er et slemt handicap idag (mens polak
kerne f. eks. endnu har den). Og jeg ville kom
me ind på, at staten ikke i den grad må melde 
hus forbi, som Ole gi’r den lov til, (og noget 
perfidt om hans p. t. tilknytningsforhold til 
huset i Vestergade var osse lagt til rette).

Men man skal lige høre, hvem der ellers har 
skrevet, og hvornår de skal have stoffet til 
næste nummer af Kosmorama. Minerva 2686 -  
må jeg tale med Monty! Bladet er gået til bog
trykkeren —  ingen svar på Oles artikel!

Jamen så har manden jo ret! Ikke én har 
drømt om at tage til genmæle -  ikke én reak
tion, ikke ét indlæg, svar eller supplement. Kan man tænke sig en bedre bekræftelse på, 
at vi er nogle sløve padder? (udtrykket er 
mit — ikke Oles -  men han har velopdragent 
ment det samme). Og det fortvivlende er, at 
alle ens gode modargumenter smuldrer sammen 
til rasp og bli’r latterlige —  sådan har de sid

det -  har vi siddet -  i landets små hyggelige 
instruktørhjem og lunet os ved svaghederne i 
hans artikel og godtet os og sagt: Ha -  ha, han 
ved sgu’ ikke, hva’ han snakker om -  se bare 
hvor han ta’r fejl dér og dér!

Men den går ikke, du gamle! For det er ikke 
det, der er det væsentlige -  og det skal han 
ikke hænges —  endsige hænges ud  —  for. 
Men han skal op og dingle, fordi han med 
held begår vandalt hærværk på vores hyggelige 
skyklapidyl. Og han har såmænd allerede haft 
strikken om halsen —  man er fra starten ind
stillet på at hænge ham til tørre i fortielsens 
og glemslens lumre mørkekammer.

Dog -  kære kolleger -  det nytter ikke at 
ville klynge ham op i den krog, vi plejer at 
hænge vores hat på.

For den sidder løs!
Det må og skal erkendes — og det skal brø

les ud, til tilstandene ændrer sig — at der, 
„Sammenslutningen af danske filminstruktø
rer" til trods — ikke findes nogen positiv, gen
tager positiv, gruppe- eller klikedannelse blandt 
danske filmfolk. Man stikker nok hovederne 
sammen, men hvad kommer der ud af det? 
Lidt gensidig smiger og sirupsød selvslikkeri. 
Bevar’s -  organisationen fungerer, omend 
trægt —  arrangementerne ruller, usikkert, i 
ryk, og det hele er såre på det jævne, på det 
jævne. Men hvad værre er: der findes bogsta
veligt talt ingen kontakt til gensidig adspre
delse og hyggeligt samvær mellem os og de ska
bende kunstnere blandt digtere, forfattere, ma
lere eller musikere, der virkeligt har fingeren 
på pulsen. Jovist -  en hist og en her har en 
digter- eller malerven -  iblandt snakker man 
sammen om manuskripter eller filmmusik. 
Men hvem af os lever med i de andre kunst
arters kamp ? -  den kamp, der også skulle være 
vores! For få — alt for få -  thi det anses for 
vigtigere at være „dus" med øjeblikkets popu
læreste skuespillere end med tidens eksperi
menterende kunstnere, og det allermest fortviv
lende er, at man inderligt og oprigtigt mener, 
at det er mere nærliggende.

Der er så meget, der er galt, og noget af det 
værste er, at vi er hoppet på den med leve
standarden —  jeg selv melder ikke hus forbi! 
Vi er bukket under for en hartkornsfilosofi, 
der sagtens finder sin forklaring i tiden og 
udviklingen, men som er en væsentlig årsag til 
og en ydmygende undskyldning for vores nar
kosetilstand. Den høje levefod er ondets rod 
—  sociale og økonomiske ambitioner er trådt 
i stedet for den fortvivlelse og indignation over 
samtidens uhyrligheder, som kunne ha’ været 
drivkraften også i vores kunst. Vi sidder i sak
sen, og det er klart, at vi bli’r siddende, hvis
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vi bare bli’r siddende. Og det gør vi v e l ----
vi læner os mageligt tilbage og ta’r en lille 
lur med Kosmoramds Nr. 54 siderne 6 og 7 
foldet beskyttende udover vores ansigter. Ham 
Ole — og osse ham den anden Ole —  la’ dem 
skrive. Jeg har heldigvis to film i ordre —  
begge i farver —  det går sgu’ nok. Sådant 
noget gymnasiebladssludder! Hva’ faen er det 
for nogle bavianer? Hvem har givet dem lov 
til at ha’ en mening? -  Hva’ ka’ de? La’ dem 
vise os, hva’ de duer til!

Ska’ vi så holde op! Undskyldningernes tid 
er forbi —  dine synder skal være dig forladt,

forudsat du får rumpet dig sammen og kommer 
op at stå. Det er rebellen i dig — i os — jeg 
mener! Hvis der overhovedet findes rebeller 
iblandt os, så er det nu! Ud af busken — væk 
med skyklapperne. Op og stå på stolen og se 
manden i ansigtet -  ham, der hænger til tørre. 
Kan I se, han har ret? Så tænd bare lyset i 
mørkekammeret -  der er liv i ham endnu.

Det ku’ være, han sagde noget mere, som du 
gerne må blive ophidset over -  men ikke for
nærmet -  kære ven -  ikke fornærmet.

Henning Carlsen. 
P. S. De ligeglade må undskylde ulejligheden!

Kritisk fodnote
Filmteorien er et farligt område, fordi den ofte 
kan føre til uretfærdige og upræcise generali
seringer, som kun tjener til at indsnævre ens 
filmsyn. Måske burde teoretikerne for klarhe
dens skyld udelukkende holde sig til konkrete 
eksempler og illustrationer, i hvert fald som 
udgangspunkter for deres konklusioner.

I sine „bemærkninger om begrebet filmisk11 
(„Kosmorama 52“ ) nævner Theodor Christen
sen nouvelle vague-filmene som et tydeligt eks
empel på, at „den glatte, umærkelige filmna
turalisme11 og „neutraliseringen af virkemid
lerne11 (her tænkes vist i første række på klip
ningen) filmisk set forlængst er passé og for
ældet. Hvis udtalelsen gælder Alain Resnais’ 
„Hiroshima, min elskede11, vil de fleste utvivl
somt give Theodor Christensen ret i denne på
stand.

Men går Fran (ois Truffauts nok så betyde
lige „Ung flugt11 ikke i den stik modsatte ret
ning? Det, der betyder noget i denne film, og 
som frem for noget andet har kunstnerisk 
værdi og relevans, er simpelt hen det, som 
„sker foran kameraet11, for at bruge Truffauts 
egne ord (citeret i „International Film Annual11 
No. 3). „Teknikken skal nok klare sig11, fast
slår „Ung Flugt“s instruktør.

Selvfølgelig kan en trænet filmgænger ved 
nærmere eftersyn let se, at Truffaut i „Ung 
flugt11 benytter ikke så få filmiske virkemidler 
(for øvrigt langt oftere den udtryksfulde pano
rering end det udtryksfulde klip), men ingen 
af effekterne trænger sig på, de er alle så ned- 
dæmpede, at den umiddelbart oplevende til
skuer overhovedet ikke ænser dem. Det stik 
modsatte er tilfældet med „Hiroshima, min el
skede11. I sin anmeldelse af „Ung flugt11 i 
„Sight and Sound11 understregede Eric Rhode 
netop den meget væsentlige filmæstetiske for
skel mellem Resnais’ og Truffauts film. „With

Resnais,11 skrev han, „one is always aware of 
art. Experiences, through subtle montage, are 
always wrought into aesthetic (especially in 
his treatment of the bombing of Hiroshima as 
an allegory) one admire his wit but suspects 
his morality. W ith Truffaut, however, art 
conceals art; sequences are neither broken down 
and manipulated into aesthetic effect, nor is 
their moral complexity tampered with. The 
control of the film lies rather in the playing 
of complete sequences one against the other, 
like tesserae in a mosaic.11 Undtagelsen, der be
kræfter reglen, er naturligvis tour de force -  
scenen i tivoli-centrifugen. Men ellers under
kaster Truffaut sig helt virkeligheden og klip
per kun, når han er tvunget til det, d. v. s. når 
det er nødvendigt for scene- og handlingsud
vikling. Jeg kan i hele filmen kun finde to 
eksempler på „effektfuld, udtryksfuld11 klip
ning. Det første falder i øjnene ved sit direkte 
polemiske sigte; jeg tænker på den bittert-iro- 
niske sidestilling af skoletyranniet med de 
stolte ord om frihed, lighed og broderskab. Det 
andet kommer ligesom lidt tilfældigt, men har 
en overvældende poetisk kraft. Efter scenen, 
hvor Antoines løgn afsløres og han ydmyges 
foran sine skolekammerater, følger et meget 
mørkt billede; det er aften, og Antoine og hans 
kammerat er dunkle, frysende konturer mod 
den sort-grå stenørken, hvor kun sømmene, der 
markerer en fodgængerovergang, lyser svagt op. 
Poesien opstår her ud af selve virkeligheden, 
ikke ved Truffauts omhyggelige bearbejdelse 
af den. Betegnende for Truffauts diskretion er 
filmens måske berømteste, allerede klassiske 
scene: Antoines monolog hos psykiateren. Her 
vises det med al mulig tydelighed, at „neutra
liseringen af virkemidlerne,, langt fra er passé 
og forældet. Dette mesterlige afsnit er da fil
misk set „glat, umærkelig filmnaturalisme11 i 
renkultur -  og i halvtotal statisk kameraind
stilling.

Morten Piil.
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R A M  R O
En kunstner i 
Sovjet
A f  Børge Trolle

M

Ruslands historie -  politisk som åndeligt -  har 
været, og er stadig, behersket af en uophørlig 
brydning mellem en ekspansion mod vest og 
en søgen ind i sig selv. Beliggende i randen 
af Europa og med den massive asiatiske kolos 
i ryggen, har landet siden sin grundlæggelse 
som stat i moderne betydning befundet sig i en 
pendulagtig svingning mellem disse to kompo
nenter. Og da forbindelsen mellem politik og 
åndsliv har været tydeligere i Rusland end i 
noget andet europæisk land, har de begge væ
ret behersket af denne pendulbevægelse. Til 
tider har de svinget i samme takt, men det er 
meget ofte sket, at de er kommet ud af trit. 
N u og da har de svinget helt modsat og er 
følgelig stødt sammen med voldsom kraft.

Med de første ansatser til en kapitalistisk 
ekspansion i Rusland i midten af 1800-tallet 
begyndte også den ideologiske kamp mellem 
slavofilerne og zapadnikerne (zapadniki =  
Vestens mænd, europæerne). Med sociologen 
og essayisten Aleksandr Hertzen (1812-70) 
og kritikeren Visarion Belinskij (1811-48) 
åbnes den række af zapadniki, som skulle kom
me til at spille en så væsentlig og afgørende 
rolle inden for alle grene af russisk kultur og 
åndsliv: Ivan Turgenjev, Nikolai Nekrasov, 
Antonin Tjekov, Maksim Gorkij, Vladimir 
Majakovskij, Vsevolod Meier hold, Sergei Ei- 
senstein, Abram Room. Listen er ufuldstændig 
og må nødvendigvis være det, men forløbet: 
fra litteraturen via teatret til filmen er ikke til-

Sørøver-dramatik i „Buchta smerti“ (1926)
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fældigt. Fra de litterære fejder i slutningen af 
forrige århundrede over teaterstriden i begyn
delsen af dette og til de filmiske brydninger i 
Sovjet-Unionen i tyverne og tredivernes begyn
delse løber der en klar og sammenhængende 
udviklingslinie. Og alle er de opstået i køl
vandet af voldsomme politiske begivenheder: 
Den litterære ekspansion er affødt af dekabrist- 
revolten i 1825, teaterstriden af 1905-revoIu- 
tionen og den bolschevichiske oktoberrevolu
tion i 1917 slog døren op på vid gab for fil
men og især for de filmeksperimenter, der 
skulle få afgørende betydning for hele efter
tidens filmudvikling langt ud over Ruslands 
grænser.

Foreløbig er meget af vor viden om Sovjet
filmen -  og om russisk film i det hele taget -  
koncentreret omkring Eisenstein og Pudovkin, 
måske med Dovzhenko, Protazanov og Kosint- 
sev-Trauberg som et par små sputnikker. Og 
dertil vel et par navne fra den seneste tid. 
Danmark er ikke ene om denne ensidige orien
tering. I næsten hele den moderne, internatio
nale filmlitteratur møder vi ukendskab, famlen 
og forvrængninger, når vi bevæger os uden for 
Sovjetfilmens store højdepunkter. Takket være 
Det Danske Filmmuseums indsats er vi må
ske endda herhjemme lidt bedre orienteret om 
Sovjetfilmens sidegrene. Men stadig alt for 
svagt.

Situationen er til dels en følge af Stalin- 
æraen. Fra en engang blomstrende, vital og 
kæmpende filmkunst, der måske kunne ægge 
til modsigelse, men aldrig virkede ligegyldig, 
sank russisk film efterhånden ned i mototoni 
og stivnede i et byzantinsk mønster af politiske 
dogmer. Også den almindelige politiske udvik
ling medførte en forståelig uvilje imod at be
skæftige sig med russisk film. Det stedfundne, 
og stadig stedfindende, opgør med Stalinismen 
har imidlertid påny bragt tingene i skred. Og 
påny synes filmen at skulle komme til at spille 
en fremtrædende rolle i den kulturpolitiske 
udvikling.

Da der øjnes en klar tendens hos den nyere 
og nyeste Sovjetfilm til at søge tilbage til ud
gangspunktets mønster, d. v. s. et ønske om at 
genoptage og videreføre trådene fra „den store 
periode", har de sovjetrussiske stumfilm fået 
en fornyet interesse, og filmmuseer og filmar
kiver verden over har allerede reageret herpå 
og vil i fremtiden være tvunget til at gøre det

i endnu højere grad. Men heller ikke Stalin- 
periodens film kan overses helt. Skønt film
kunstnerne i denne periode måtte søge sig 
dunkle veje, løber der dog ubrudte tråde fra 
fortidens til nutidens filmudvikling, og vi vil 
støde på dem, blot vi graver tilstrækkeligt dybt. 
Et stort område ligger og venter på at blive 
taget under behandling, og dette forhold kan 
næppe undgå at komme til at præge også Det 
Danske Filmmuseums virke i den kommende 
tid.

„Seng og Sofa“ er den første Room-film, 
museet har været i stand til at fremskaffe, og 
Room er i det hele taget ret ukendt i Danmark. 
„Seng og Sofa" har været præsenteret her
hjemme ved nogle lukkede forestillinger om
kring 1930, og hans „Sud tjesti" (For ærens 
domstol) fra 1948 har ligeledes været vist for 
en sluttet kreds i Danmark, men derudover 
har jeg ikke kunnet finde noget spor af, at an
dre af hans film skulle være vist her. Jeg har 
dog i udlandet haft lejlighed til at se endnu 
et par af hans vigtigste stumfilm: „Buchta 
smerti" (Dødens bugt, eller: Dødsskibet) fra 
1926 og „Prividenja, kotoroje ne vozvraschajet
sja" (Spøgelset, som ikke vender tilbage, også 
kendt som: Menneskearsenalet) fra 1929. Sidst
nævnte film blev i øvrigt vist under filmfesti
valen i Moskva i år.

Og dog hører Room så afgjort hjemme 
blandt Sovjetfilmens „store" instruktører i 
stumfilmperioden. Var han ikke et eisensteinsk 
geni, så må han dog regnes blandt de fremtræ
dende begavelser, og han nød ry også uden for 
sit hjemlands grænser, især i Tyskland, hvor en 
række af hans film blev fremført i Weimarre- 
publikkens tid, og hvor han i øvrigt aflagde 
talrige besøg. Det var dog først „Seng og 
Sofa", der gjorde ham verdensberømt. Den 
schweiziske forfatterinde Winifred Bryher be
retter i sin bog „Film Problems of Soviet Rus
sia" om, hvorledes hele Tyskland i slutningen 
af 1927 talte om „Seng og Sofa", også sådanne 
folk, hvis kendskab til russisk film ellers ind
skrænkede sig til viden om, at en mand ved 
navn Eisenstein havde lavet filmen „Potem- 
kin". Også i Frankrig blev filmen en publi
kumstræffer, og i England vakte den stor op
sigt, da den blev vist i „The Film Society", 
efter at censuren havde forbudt den kommer
cielle fremvisning. Det ser ud til, at man på 
forhånd har opgivet at få den gennem den dan-
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ske censur, men da filmcensurens arkiver blev 
ødelagt under krigen ved Schalburtage, har det 
ikke kunnet konstateres med absolut sikkerhed.

Abram Room fødtes i 1896 i Vilno, Litauens 
gamle hovedstad, der dog på daværende tids
punkt administrativt hørte under zarrigets pol
ske provinser. Familien var polsk middelklasse, 
og dette forhold turde have spillet en stor 
rolle for hele Rooms indstilling. Det polske 
borgerskab var altid vestligt orienteret og især 
stærkt påvirket af fransk kultur. Efter at have 
afsluttet gymnasieundervisningen i Vilno, kom 
han til Petrograd, hvor han studerede ved det 
neuro-psykologiske institut. Han havde allerede 
i Vilno drevet nogen journalistisk virksomhed 
og fortsatte med dette i Petrograd, men her 
blev han hurtigt indfanget af den blomstrende 
amatørteatervirksomhed blandt studenterne og 
blev instruktør ved deres amatørscene. Sine stu
dier over Freud, psykoanalyse og Pavlovs be
tingede reflekser, som han helligede sig om 
dagen, overførte han om aftenen til sit scene
arbejde, hvor han arbejdede efter Stanislavskijs 
teorier om skuespillerens psykologiske indtræn
gen i rollernes karakterer. Som så mange andre 
studenter gjorde også han i revolutions- og 
borgerkrigsårene tjeneste ved nogle af de om
rejsende agi-prop grupper (agitations- og pro
paganda-grupper), og han havnede ved borger
krigens afslutning i Saratov, hvor han blev 
leder af byens børneteater. Her havde han også 
arbejdet sammen med Di mi tri Bas saligo, for
henværende assistent hos Jevgeni Bauer, der 
ved siden af Protazanov var den mest fremtræ
dende instruktørpersonlighed inden for den 
før-revolutionære russiske film, og som var 
begyndt filmarbejdet for „Pathé“ og „Dran- 
kov“s filmstudier. Fra Saratovs børneteater 
blev han i 1923 hentet til Moskva af Vsevolod 
Meierhold for at arbejde som iscenesætter ved 
„Revolutionens teater", og herfra var springet 
til filmen ikke langt.

I kredsen omkring Meierhold og hans Revo
lutionsteater har Room kunnet træffe folk som 
Majakovskij, Aks en o v og Val er i Bebu s tov, 
Valeri Inkishinov, Sergei Eisenstein, Fjodorov, 
Loiter, Iljinskij, Garin og futkevitch, ja en hel 
række gamle og unge himmelstormere, der alle 
kom til at spille en rolle inden for Sovjetfil
men. Allerede i foråret 1924 blev Room truk
ket ind i filmarbejdet som dekorationsmand på 
filmen „Starich Vasilij Grjasnov" (Gamle

Vasilij Grjasnov), en demaskeringskomedie 
iscenesat af T. Savinskij og fotograferet af Ei- 
sensteins senere fotograf Eduard Tisse. Her 
stiftede han også bekendtskab med en af sine 
senere yndlingsskuespillere til biroller i hele 
hans stumfilmperiode: L. Jurenjev, en gamling 
med alle tiders fuldskæg. (Det er ham, der 
spiller viceværten i „Seng og Sofa“ ). Senere på 
året fik han sin første selvstændige instruktør
opgave for „Goskino" med anti-alkoholist agi- 
prop-filmen „Gonka za samogonkoj", en sati
risk humoreske efter idé og manuskript af P. 
Kepnin, hvori denne selv spiller hovedrollen. 
Umiddelbart derefter iscenesatte han en film- 
persiflage over „Mosreklami" efter eget manu
skript: „Sto gavarit MOC?“ (Hvad siger 
MOC?). Den nåede frem på Moskvas biogra
fer den 1. december 1924, mens den først 
producerede „Gonka za samogonkoj" fik pre
miere den 15. i samme måned.

I 1925 helligede Room sig imidlertid fort
sat teaterarbejdet, og først i 1926 gled han 
definitivt over til filmen med „Buchta smerti" 
(Dødens bugt, også kendt under sin tyske titel 
„Todesbarke"). Historien udspiller sig ved 
Sortehavskysten under kampen mellem De 
Røde og De Hvide, men det politiske har ikke 
interesseret Room synderligt, for ret beset er 
„Buchta smerti" en forrygende røver-og-solda- 
ter-historie, der kunne have udspillet sig et 
hvilket som helst andet sted. Filmens helt er en 
tretten-fjortenårs dreng, (spillet af Vasja Ljud- 
vinskij), og det er helt fantastisk, hvad Room 
har fået ud af denne dreng. (Her har hans 
erfaringer fra Saratovs børneteater formodent
lig hjulpet ham). Men i det hele taget er det 
næsten utroligt, hvad Room har formået at få 
ud af sine skuespillere, især de mandlige. Som 
mandspsykologisk skildrer må han henregnes 
til filmhistoriens bedste. Men han er personin
struktøren frem for nogen inden for russisk 
film. Hans billedstil er letflydende, klipningen 
logisk og organisk, men han fortaller ikke sine 
historier ved hjælp af klipning og montage. 
Han anvender gerne symboler, men de er hånd
faste og logiske og ikke intellektuelt betonede. 
Det er sin interesse for Freud og psykoanaly
sen, han tager med sig over i filmen. Han ken
der årsagen til og betingelserne for de menne
skelige reaktioner og formår at overføre denne 
viden til sine skuespillere. Den som type gode, 
men oprindeligt noget stillestående Nikolaj
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Nikolai Batalov og Ludmila Semjonova i „Seng og Sofa" (1927).

Batalov bliver f. eks. helt forvandlet under 
Rooms instruktion („Seng og Sofa“ ), og han 
blev en anden, efter at han havde været under 
Rooms behandling, hvad der bl. a. kommer 
klart til syne i „Putjevka v zhisnj11 („Vejen til 
livet11) 1931.

Efter arbejdet med „Buchta smerti“ gør 
Room i begyndelsen af 1926 en lille afstikker 
over i den dokumentariske genre, idet han 
sammen med L. Scheffer, A. Pereguda og Leo 
Mur indspiller en lille jubilæumsfilm „Kras- 
naja Presnja“, (Det røde Presnja). Presnja er 
navnet på en af Moskvas forstæder, der hoved
sageligt var beboet af arbejdere, men hvor også 
talrige intellektuelle havde slået sig ned, med 
andre ord en blanding af Montmartre og Wed- 
ding. Bydelen var allerede siden århundredets 
begyndelse en socialistisk højborg, og under 
1905-revolutionen blev denne bydel centrum 
for nogle af de hårdeste og voldsomste kampe

i vinteren 1905-06, efter at Set. Petersborgs 
arbejderdeputeretråd (Sovjet) var blevet arre
steret den 16. december (3. dec. efter gammel 
russisk tidsregning). Den ene af Rooms medin
struktører på denne lille film, Leo Mur 
(Murashko), var for øvrigt omkring århun
dredskiftet en fremtrædende politisk figur in
den for det social-revolutionære parti. I 1904 
blev han deporteret til Sibirien, men undslap 
via Japan, og i 1914 blev han samlet op på 
Honolulu af „Universal Film11 og bragt til 
Hollywood, hvor han bl. a. arbejdede som as
sistent for Griffith. I 1923 vendte han tilbage 
til Sovjet-Unionen for at arbejde for „Gos
kino11. Hans første opgave blev at være assi
stent for L. Kules c hov på filmen „Neobischaj- 
nie prikljutjenja Mistera Vesta v stranje 
bolschevikov11 (Mr. Wests mærkelige oplevel
ser i bolschevikkernes land), 1924, hvori 
Pudovkin medvirkede. For Room var „Krasnaja 
Presnja11 dog kun et lille mellemspil.
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Vasja Ljudvinskij i „Buchta smerti" (1926).

Efter at have været medarbejder på manu
skriptet til L. Scheffers film „Vetjer“ (Stor
men) efter et skuespil af B. Lavrenjev, indspil
ler han spiondramaet „Predatelj" (Forræde
ren), der skal have haft en del lighedspunkter 
med „Buchta smerti“, og derefter følger 
„Tretja Meschanskaja" (Seng og Sofa), som 
er blevet indgående kommenteret i min ind
ledning til museets forevisning.

I sommeren 1927 var Douglas Fairbanks og 
Mary Pickford på besøg i Sovjet-Unionen, hvad 
der blev gjort stor blæst af, og „Sovkino“ og 
„Mezrapom-Rus“ lod bl. a. indspille et par 
små film med de to amerikanske stjerner. I den 
ene: „Posheluj Mary Pickford“ (Kys Mary 
Pickford) medvirkede Abram Room (som sig 
selv) sammen med „Alverdens lille kæreste". 
Men det er naturligvis kun en kuriositet. For 
mens dette halløj står på, er Room i færd med 
indspilningen af „Uchabi" eller „Uchabi 
schisni" (Fælden, eller: Livets Faldgruber), 
som vistnok aldrig har været vist uden for

Sovjet-Unionens grænser, og som heller ikke 
er bevaret i det russiske filmarkiv. Men Ken
neth Macpherson har i tidsskriftet „Close Up“ 
i oktobernummeret 1928 givet en indgående 
og fængslende analyse af denne film, der er 
et alkoholistdrama, men som på samme måde 
som „Seng og Sofa“ har en påtvungen og umu
lig slutning. Macpherson fremhæver også her 
Room som en fortræffelig skildrer af mænds 
psykologiske reaktioner, mens kvindeportræt
terne står svagere, dog skal Vjera Baranovskaja 
have tegnet et fremragende portræt af en børne
haveleder.

„Seng og Sofa“s store succes i Tyskland 
havde imidlertid fået tyskerne til at interessere 
sig for Room. „Derussa" ( „Deutsch-Russische 
Film-Allianz“ ) ønskede Room til Berlin for i 
samarbejde med „Sovkino" at indspille en film 
efter Guy de Maupassants „Boule de suif“ som 
lydfilm. Tyske, franske og russiske skuespil
lere skulle medvirke, og der skulle være en 
direkte, om end begrænset, dialog i filmen. 
Planerne blev imidlertid aldrig ført ud i livet, 
da „Derussa" i mellemtiden gik fallit, og det 
blev „Prometheus Film", der i samarbejde med 
„Mezrapom-Rus“ kom til at indspille den før
ste tysk-russiske co-produktion: „Der lebende 
Leichnam" i Fjodor Ozeps instruktion, 1929.

Rooms sidste internationalt berømte stum
film skulle blive den i 1929 indspillede 
„Prividenja, kotoroje ne vozvraschajetsja", 
(Spøgelset, som ikke vender tilbage), der vil 
være bedre kendt under sin tyske titel „Men- 
schen-Arsenal". (Tyskernes forkærlighed for 
at sætte andre, mere træffende titler på Sovjet
filmene har ofte forårsaget stor forvirring 
blandt filmhistorikerne). Den er bygget over 
Henri Barbusses roman „Le revenant qui ne 
revient pas" og handler om de mexicanske ar
bejderes kamp imod amerikanske olietruster. 
Men her som tidligere har Room ikke interes
seret sig synderligt for det politiske tema, men 
bruger det blot som et påskud for et af sine 
sædvanlige psykologiske dramaer. Men „Men
neskearsenalet" betegner alligevel en drejning 
i Rooms instruktørvirksomhed; for første gang 
forsøger han sig her med et til en vis grad 
stiliseret drama. En stor del af filmen udspil
ler sig nemlig i det supermoderne fængsel i St. 
Pietro, en cirkelrund bygning, hvor alle celler
nes gitterdøre vender ind imod centrum, så
ledes at alt kan overses fra et enkelt punkt.
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Arkitekten Viktor Aden havde opbygget en 
yderst virkningsfuld dekoration, og Room ud
nytter den mesterligt. Og skønt filmen er en 
stumfilm, prøver han at arbejde med en slags 
„indre dialog11 -  en slags kombination af tek
ster og flashback, der nu og da kan lede tanken 
hen på moderne svensk film. I hovedrollen 
som José Rell sås B. Ferdinandov, og blandt 
de øvrige medvirkende mærkede man sig 
Maksim Strauch, tidligere assistent hos Eisen- 
stein og senere kendt gennem en række skue
spillerportrætter af Lenin. I „Menneskearsena
let" spiller han en politispion.

„Menneskearsenalet" er den store afslut
ningssten i Rooms stumfilmmosaik. Ganske 
vist indspiller han endnu to stumfilm: „Mano- 
metr No. 1“ (1930) og „Manometr No. 2“ 
(1932), to mindre agiprop-film om industria

liseringen, men han drages nu ind i arbejdet 
for at få stablet en russisk lydfilm på benene. 
Det er hans erfaringer fra Tyskland, man her 
vil udnytte. Han kommer da også til at iscene
sætte den første sovjet-russiske lydfilm. „Plan 
velikich rabot" (De store arbejders plan, 
d. v. s. Femårsplanerne), men den var uden di
rekte dialog, kun med kommentarer og musik. 
Den fik premiere den 6. marts 1930. Men 
Room var også udpeget til at iscenesætte den 
første russiske lydfilm med dialog. Det var 
„Azerfilm" i Baku, som ønskede at virkelig
gøre disse planer, og Room havde som tema 
udset sig en episode fra borgerkrigen, hvor De 
Hvide lod 26 kommissærer henrette, og Byla- 
kin skulle skrive manuskriptet. Planerne blev 
imidlertid aldrig virkeliggjort, og det blev 
„Vejen til livet", der blev den første russiske 
lydfilm med dialog.

„Prividenja, kotoroje ne vozvrascha jetsja" (Menneske- arsenalet, 1929).
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Stalins greb om det politiske liv i Sovjet- 
Unionen, som strammedes væsentligt efter mor
det på Kirov i 1932, fik også følelige virk
ninger for filmindustrien. Skønt Room -  freu
dianeren og kosmopolitten med de vestlige 
forbindelser -  synes at have søgt at tilpasse sig 
de ændrede forhold, blev han belært om noget 
andet. Hans film „Strogij Junoscha“ (Den 
stærke ungdom), som han arbejdede på i 
1934-35 for „Ukrain-film“ efter manuskript af 
Juri Olesna, og som der havde stået megen 
blæst om på Sovjet-forfatternes første Al-Uni
onskongres i 1934, blev efter flere forsøg på 
ændringer, der havde bragt budgettet op på 
over 2 mili. rubler, definitivt forbudt i 1936 -  
det år, hvor de første egentlige Moskva-proces- 
ser løb af stablen. Filmen blev erklæret for 
„ideologisk og kunstnerisk forfejlet, abstrakt, 
pretentiøs og indholdsforladt". Partiets ledere 
fandt, at den indeholdt „en filosofisk pessi
misme, der vender sig imod det revolutionære 
proletariats kommunistiske idealer". Det blev 
forbudt Room at arbejde videre som instruk
tør på grund af hans „udisciplinerede arbejds
metode", men han undgik dog direkte at blive 
forfulgt af GPU. (Af en eller anden grund 
synes Stalin i nogen grad at have holdt hånden 
over filmfolkene). Værre gik det Olesna, som 
havnede i GPU’s kløer og forsvandt sporløst.

☆

Forbudet imod Rooms instruktørarbejde 
blev dog hævet efter nogle års forløb, og i 
1939 genfinder vi ham på ny som filminstruk
tør. Han har siden da indspillet 8 film, stået 
for et par filmiske gengivelser af teaterforestil
linger på MXAT (Moskva Kunstnerteater) og 
været kunstnerisk medarbejder på endnu et par 
film. Han opnåede at få Stalinpris af anden 
klasse for invasionsdramaet „Naschestvije" fra

1944, indspillede derefter „V gorach Jugo- 
slavii" (I Jugoslaviens bjerge) i 1946 i sam
arbejde med „Jugoslavia Film" og med Tissé 
som fotograf og I. Bersjenev i rollen som Tito, 
men denne film blev naturligvis lagt på is i 
1948 efter Sovjet-Unionens brud med Jugosla
vien. Samme år havde han imidlertid instrueret 
den and-vestlige „Sud tjesti" (For ærens dom
stol), som året efter bragte ham Stalinprisen 
af første klasse og en præmie på 1000 rubler. 
I 1953 indspillede Room sin første farvefilm, 
der også var fotografen Tissés første film i 
Sovcolor: „Serebristaja Pilj" (Sølvertåger) og i 
1956 lægedramaet „Serdtsje bjetsja vnovj" 
(Hjertet slår atter). Jeg har imidlertid kun set 
en enkelt af dem: „Sud tjesti", og det i be
gyndelsen af halvtredserne, hvor den kolde 
krig nærmede sig sit højdepunkt og derved 
gjorde en objektiv vurdering vanskelig. Derfor 
må jeg i denne omgang afstå fra en nærmere 
vurdering af Rooms senere filmarbejde.

☆

Har han, vesteuropæeren og freudianeren in
den for russisk film frem for nogen måttet 
kapitulere. Har han måttet tømme stalinismens 
bitre kalk til bunden og ladet sig nedværdige 
som menneske og kunstner, eller har han på 
sin egen måde været i stand til at videreføre 
noget af det, der engang var hans særkende. 
Spørgsmålet er nok en undersøgelse værd, og 
måske vil den nye udvikling i Sovjet-Unionen 
åbne muligheder for dette. Foreløbig må vi 
indskrænke os til at vurdere hans indsats inden 
for stumfilmen. Men i dette kapitel, hvor 
Sovjetfilmen indtager en af de mest hæder
fulde pladser, rager Abram Room op som en 
af de store, særprægede og fængslende instruk
tørpersonligheder.
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JØRGEN ROOS:

POSTKORT FRA HOLLYWOOD
Chaplins studier i Hollywood er overtaget af 
Red Skelton, og det er fortrinsvis fjernsynsfilm, 
som optages. Hurtige og billige film er tidens 
løsen, tilsyneladende har man ikke megen ve
neration for fortiden, mindst for Chaplin. Ikke 
alene var Chaplin hele sit liv udlænding -  som 
bekendt beholdt han sit engelske statsborger
skab — men han havde ovenikøbet yderlig
gående synspunkter, -  let’s forget about him. 
Jeg havde ellers håbet at finde den berømte 
bowler og spanskrørsstokken i et kælderhjørne, 
men alt fra fortiden er væk, man hænger sig 
ikke i sentimentale minder i dette land.

I de sidste dage har jeg spurgt mange in
struktører og producenter om adressen på film
museet, men de fleste har svaret med løftede 
øjenbryn: „Gud, har vi et filmmuseum -  det 
har jeg aldrig vidst!". Gemt godt af vejen, på 
„Hollywood Bowl“, ligger en gammel rig
mandsvilla, et toetagers træhus. Et skilt med 
påskriften „Hollywood Motion Picture & Tele
vision Museum" fortæller, at vi er på rette vej. 
Men huset er tilsyneladende øde og forladt. 
Jeg går rundt i de tomme værelser, hvor kun 
de gabende marmorpejse minder om fortidens 
society-liv. Oppe i et tårnværelse er der nogen 
hjemme, jeg bliver modtaget af Mr, H. Keith 
Weeks, som straks fortæller, at jeg er film
museets første gæst. Han fremviser stolt et 
Mutoscope fra 1895, hvor ca. 700 enkeltfoto
grafier med et håndsving drejes hurtigt rundt, 
og man ser selveste Thomas Edison lyslevende 
hilse på venner og forretningsforbindelser. Mr. 
Keith viser mig ind i et tilstødende lokale, 
hvor der midt på gulvet står en papæske, som 
indeholder et sæt still’s fra „Jorden rundt i 80 
dage". Dermed er museets samlinger besigtiget!

Mr. Keith har i 22 år været unit-manager 
hos „Metro-Goldwyn-Mayer", og deltaget i 
produktionen af en lang række film. For et 
par år siden trak han sig tilbage og regnede 
med sit skulle nyde sit otium, men en god ven 
foreslog ham at søge stillingen som leder af det 
nyoprettede filmmuseum, og mellem ca. 400 
ansøgere blev han den foretrukne. Han ind
rømmer beskedent, at filmhistorie har han ikke 
begreb om, men hans job vil i første omgang 
være at organisere, stable museet på benene -  
til sin tid vil man ansætte specialister på de 
forskellige afdelinger.

„Det er ikke meningen at lave et støvet mu
seum, hvor ikke en hund gider komme," siger

han, „til september river vi denne hytte ned og 
påbegynder opførelsen af en helt ny bygning, 
som er tegnet af arkitekten Sol Le s ser, den skal 
være færdig om et år."

Grunden til museet er stillet til rådighed af 
bystyret i Los Angeles, og der er fra privat side 
skaffet 4 millioner dollars til byggeriet. Hoved
bygningen bliver på 10 etager med kontorer, 
biografer, bibliotek, og restaurant i tagetagen. 
Desuden opføres en stor udstillingshal for 
vekslende udstillinger, og da det først og frem
mest skal være et levende museum, bygges to 
moderne atelierer, et filmstudie og et tele
visionstudie, som vel at mærke begge vil være 
i daglig drift. Dels vil man leje ud til private 
producenter, dels vil de store selskaber benytte 
scenerne til mindre optagelser. Tilsammen bli
ver de to atelierer på ca. 900 kvadratmeter, og 
de vil begge være forsynet med svalegange, 
hvorfra publikum gennem glasruder kan følge 
optagelserne.
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Desværre er initiativet til et filmmuseum i 
Hollywood kommet noget sent. Utrolige mæng
der af historisk stof er gået tabt, og det bliver 
et møjsommeligt arbejde at skabe en filmhisto
risk samling, men Mr. Keith håber, at det vil 
være muligt at udveksle materiale med film
museerne i andre lande. løvrigt har man for 
kort tid siden erhvervet en enestående samling 
af gamle Laterna-Magica, som er indsamlet 
gennem mange år af Mogens Skot-Hansen. 
Samlingen vil få en fremtrædende plads i det 
nye museum under navnet „The Skot-Hansen 
Collection“, den består af 1800 numre -  heri 
medregnet bøger om emnet -  og den er blevet 
erhvervet for den beskedne sum af 45.000 Dol
lars.

„Endnu er der ikke meget at se," slutter 
Mr. Keith, „men kom igen om et år — så har 
vi også Valentinos klaver!“

Selv om Chaplins hat og stok vil mangle, 
skulle det ikke undre mig, om Hollywoods nye 
filmmuseum gik hen og blev en bragende suc
ces, både hos publikum og hos de aktive film
folk. Inden længe bliver det måske nødvendigt 
at sende lederne af de gammeldags „støvede" 
filmmuseer på studierejse til Hollywood.

Eller måske skulle vi hellere købe en støve
klud med det samme?

Skøn var døden . . .
ALAM O ( „Alam o“) . Prod.: Batjac Prod., 1960. Instr.: John Wayne. M anus.: James Edward Grant. Foto: W illiam H . Clothier (Technicolor). M usik: Dimitri Tiomkin. Dekor.: Alfred Ybarra. K lip: Stuart Gilmore. M edv.: John Wayne, R ichard Widmark, Laurence Harvey, Frankie Ava- lon, Patrick Wayne, Linda Christal, Joan O'Brien, Chili W ills, Joseph Calleia, Ken Curtis, Hank Worden, Richard Boone.

Den, der følger blot nogenlunde med i, hvad 
der sker bag filmenes tilblivelse, vil kende 
utallige eksempler på de kompromis’er, in
struktørerne må indgå, og de hensyn, de må 
tage. Almindeligvis er man ret villig til at 
overse mange af disse „småting"; man vil gerne 
holde modet oppe hos sig selv og opbyder 
følgelig en vis tolerance.

Det lader sig desværre ikke gøre i tilfældet 
„Alamo", John Waynes (med assistance af 
John Ford) superkedelige superproduktion i 
Technicolor over et spændende emne. Kompro
mis’er og lumpne hensyn præger filmen fra 
ende til anden, og det er langt. Af hensyn til 
mexicanerne lader Wayne sine brave forsva
rere være „stolte" over fjenderne, medens de 
plaf fer dem ned i hobetal; af hensyn til teen
agerne har han indført teen-age idolet Frankie 
Avalon, der vist oven i købet i originaludga
ven oplader sin rock-stemme, uden nærmere at 
begrunde hans tilstedeværelse i filmen; af hen
syn til TV-publikummet har han indlagt den 
populære TV-stjerne Richard Boone i en lille
bitte rolle -  navnet pynter jo i reklamerne; af 
hensyn til nordstatspublikummet m. v. har han 
undgået at nævne, at Alamos forsvarere bl. a. 
kæmpede for opretholdelsen af negerslaveriet; 
af hensyn til bevarelsen af troen på „det ame
rikanske mandlige ideal" har han pudset helte
glorien yderligere ved at lade Alamos sidste 
forsvarere -  hvoriblandt han selv som David 
Crockett -  falde i heltemodig kamp, hvor hi
storien kan fortælle, at de overgav sig og blev 
henrettet af mexicanerne, o. s. v., o. s. v.

Hver gang der er tilløb til engagerende stof, 
bryder John Wayne rask af og tramper om ad 
kendte, reaktionære stier. Filmens helteskikkel
ser er postulater, hvoraf især de tre oberster, 
Travis, Bowie og Crockett, er slemme. Mest 
menneskelig virker laturence Harveys Travis, 
der dog kan støtte sig til en militær kadaver
disciplin; de andre er vindfrikadeller, der bol
trer sig i den værste gang lommefilosofi, man 
længe har oplevet. Eksempel: John Wayne 
smiler ned til sin lille, fede datter, der skal 
gøre det ud for et løjtnantsbarn, og kommente
rer krigen på følgende vis: „Børn er nu søde, 
en skam at de bliver voksne!" Det er næsten 
uhyggeligt symbolsk, at han lader en blind 
kvinde være talerør for soldaterhustruerne, der 
sender deres mænd i døden. Det giver søsyge
fornemmelser i mellemgulvet. Helt parodisk er 
slutscenen, hvor John Wayne lader den mexi
canske hær paradere for Alamos eneste over
levende, en soldaterhustru, hendes datter og en 
negerdreng, damen nydeligt sminket med en 
klat krudtrøg på hver kind og en vilter, gul 
lok ned i panden, der beskriver, hvilke ufatte
lige rædsler, de må have gennemgået. Det er 
noget, der gør sig på baggrund af 185 lemlæ
stede lig, og selv general Santa Anna var dybt 
bevæget over krigens gru.

I øvrigt rummede filmen en masse pæne bil
leder, der dog hyppigt blev ødelagt af helte
tale og heltepositurer. „Alamo" er en meget 
usund film. Poul Malmkjar
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Stimulerende
UNE FEMME EST UNE FEMME („En kvinde 
er en kvinde"). Prod.: Rome Paris Films 1961. 
Instr. og manus.: ]ean-Luc Godard. Foto: Raoul 
Coutard (Eastmancolor, Franscope). Dekor.: 
Bernard Evint. M usik: Michel Legrand. M edv.: 
Anna Karina, Jean-Paul Belmondo, ]ean-Claude 
Brialy, Marie Dubois, Marion Sarraut.

Jeart-Luc Godards nye film indtages af den 
filmhungrige som en velkommen stimulans, der 
i selve øjeblikket virker kraftigt opkvikkende, 
og som bagefter erindres med taknemmelighed, 
omend tømmermændene kan være slemme nok 
at trækkes med. „En kvinde er en kvinde" er 
i udpræget grad et privat divertissement, et 
potpourri af mangehånde eksperimenter, alle 
gjort til glæde for inderkredsen og dens venner 
udenfor -  og til Anna Karinas hyldest. Den 
bekræfter indtrykket af Godard som bølgens 
mest søgende og mindst gammeldags-litterære 
eksperimentator, og den afkræfter ikke den 
følelse af uro ved hans ikke helt ufarlige form
begejstring, som meldte sig ved mødet med 
„Aandeløs". Godard leger med de filmiske 
muligheder, og han gør det vel først og frem
mest for at finde en form, der videregiver men
neskelige følelser og ideer. Men formeksperi
menterne frister ham i „En kvinde er en 
kvinde" til det anstrengt opfindsomme og til 
det krukkede. Derfor tømmermændene, de 
trods alt lidt ubehagelige bivirkninger efter 
konfrontationen med al denne private morskab. 
Men tømmermændene kan på den anden side 
ikke fordunkle mindet om det vittige og det 
overlegent graciøse i „En kvinde er en kvinde"; 
det er også typisk, at irritationen og ubehaget 
først melder sig, efter at man har set filmen. 
Det uafladeligt varierede i denne leg, den 
uhøjtidelige og respektstridige sammenrodning 
af de tusind associationer, de pludselige gags, 
den overlegne musikalitet, den frækt forenk
lede og bevidst springende fortællemåde, der 
synes at have optaget træk fra den moderne 
tegneserie -  alt dette plus den forbløffende 
Anna Karina gør „En kvinde er en kvinde" til 
en lykkelig oplevelse, en stimulerende film ind 
imellem de mere lødige oplevelser.

J.S.

Sort og hvidt
Siegfried Kracauer: „Nature of Film".Dennis Dobson, London 1961.

Siegfried Kracauer turde være „Kosmorama“s 
læsere velbekendt fra hans fængslende psykolo
giske studie „From Caligari to Hitler". I sin 
nye bog er han ude i filmæstetisk ærinde, og 
Paul Rotha har allerede kaldt den for „the 
most important work to date in the English 
language on the theory and aesthetics of the 
film “, og han mener formodentlig hermed det 
betydeligste værk i genren, som er skrevet på 
engelsk.

„Nature of Film" er identisk med „Theory 
of Film", som udsendtes sidste år af „Oxford 
University Press" i USA, og undertitlen „The 
Redemption of Physical Reality" har de fælles.

Det er ikke muligt inden for en anmeldelses 
begrænsede rammer at yde Kracauers værk fuld 
retfærdighed. Dertil er det alt for vidtspæn
dende og grundigt og sætter alt for mange tan
ker i gang hos sin læser. Meget ofte fordi man 
ikke kan være enig med doktor Kracauer.

Det er forfatterens tese, at filmkunsten først 
og fremmest er et fotografisk medium, at den 
har sit udspring i den fotografiske kunst, og at 
dette er dens fornemste og måske eneste kunst
neriske karakteristikon. „Filmen," siger Kra
cauer i sit forord, „er et uhyre sammensat 
medium, og den sikreste metode til at trænge 
ind til dets kærne er -  i det mindste foreløbig 
-  at ignorere dets mindre væsentlige bestand
dele og afarter."

Den animerede film og farvefilmens pro
blemer behandles ikke i „Nature of Film", 
ligesom omtale af de bredere billedformater 
ligger uden for dens emneområde. „Så man 
kunne meget vel i fuldkommenhedens interesse 
hævde, at jeg skulle have ladet min teori bygge 
også på farve, wide screen, television og hvad 
ved jeg." Men for farvens vedkommende for 
eksempel, gælder det, siger han, at den ind
fanget af kameraet oftere tjener til at svække
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end til at styrke den realistiske effekt . . .  Det 
er min opfattelse, at farve og andre beslæg
tede fænomener hellere må diskuteres separat. 
„W hy indeed should one say ev eryt hin g at the 
same time?“

Fordi, må man svare, farvefilmen og de bre
de formater i dag indtager en så fremtrædende 
plads i hele filmmønstret, at man ikke bør 
kunne komme udenom dem i en bog, man kal
der „Nature of Film“, om den så skulle blive 
tre gange så lang. Hvad med alt det, der sker 
i dag? Hvad med en eventyrlig og æstetisk 
fræk film som Jean-Luc Godards „En kvinde 
er en kvinde ?“ Tiden er med drønende fart 
ved at løbe fra Kracauer. Det nytter ikke at 
undskylde sig med, at praktisk talt alle bety
delige filmiske (hvorfor er man så bange for 
det ord?) statement s er skabt i sort og hvidt 
inden for det traditionelle format, for langt de 
fleste film er jo overhovedet lavet i sort/hvidt 
i gammelt format. På et tidligt tidspunkt af 
lydfilmens historie ville man da også kunne 
hævde, at langt de fleste væsentlige film var 
stumfilm. Men vil man endelig fastholde syns
punktet, bør man da ikke helt holde sig fra 
det ikke-traditionelle og f. eks. ikke bruge 
Castellanis „Romeo og Julie“ som sammenlig
ning med de Sicas „Umberto D “ ?

Og hvad med lyden? I anmeldelsen af „The 
Connection“ i sidste nummer af „Kosmorama“ 
var jeg inde på den tanke, at filmen ikke bare 
er et visuelt medium, men tværtimod et me
dium, som har mulighed for med lige stor gyl
dighed at benytte billede og lyd. Pudsigt nok 
mener Kracauer om „A Hatful of Rain“, som 
jo er problemmæssigt beslægtet med „The Con- 
nection“, at fejlen ved den først og fremmest 
var den overvægt, der var lagt på dialogen. 
Han skulle bare, inden han skrev bogen, have 
set „The Connection“, hvor der kværnes løs. 
Det behøver ikke at være en fejl, at en film 
lægger vægt på dialogen. Spørgsmålet er ude
lukkende, hvordan det gøres. Det nytter ikke, 
at man kommer med sine æstestiske vanetænk
ninger, som instruktøren i „The Connection“ 
gør det med sit: „You talk too much!u For, 
sagt med den gennemgående replik fra „The 
Connection“, that’s the way it is!

Man slipper ikke for påstanden om, at film
musikken opfylder sin mission, når den over
hovedet ikke høres, „but gears our senses so 
completely to the film  shots that they impress 
us as self-contained entities in the manner of 
photographs.“ Det er rigtigt, at musikken ikke 
må tiltrække sig opmærksomheden på billeder
nes bekostning, men den må på den anden 
side, som Pudovkin har sagt, ikke bare blive 
til akkompagnement. Kracauer siger, at „the

all-important thing is, of course, that musical 
accompaniment enlivens the pictures by evok- 
ing the more material aspects of reality”. Han 
kan da heller ikke lide Pudovkins anvendelse 
af musikken i „Dezertir“, hvor den i overens
stemmelse med Pudovkins teori bevarer its own 
line. I Louis Malles „Ascenseur pour l'écha- 
faud“, som L’lnstitut Francais viste i sidste 
måned, oplever man Miles Påvis’ musik be
vare its own line samtidig med i det store og 
hele at være god filmmusik.

Siegfried Kracauer hævder, at film og tra
gedie er uforenelige størrelser. Han har ret, 
når han nægter at acceptere Eisensteins påstand 
om, at „Potemkin“ skulle være en tragisk kom
position i dens mest kanoniske form -  fem- 
akters tragedien, og hævder ligeså rigtigt, at 
der i „Limelight" snarere er tale om melan
koli end om tragedie. Men hvad så? Hvor er 
„Les Amants de Vérone", hvor er overhovedet 
Prevert, og hvor er Carné? Hvor er „Orphée" ? 
Cocteau nævnes kun i forbindelse med „Le 
sang d’un poéte“.

Physical reality er nøgleordet (jfr. Paul Ro- 
thas artikel „Through the Eye of the Lens“ i 
„International Film Annual 3“ ). Den ideelle 
fordring for Kracauer er realisme, fysisk virke
lighed, the physical presence of reality. „Dr. 
Caligaris Kabinet" passer naturligvis ikke ind 
i rammerne. Blandt de citater han lader støtte 
sit syn på Caligarismen er Ebbe Neergaards 
konklusion i „En filminstruktørs arbejde", at 
W i enes film virkede som fotograferet teater. 
På dette punkt kan man være enig med Kra
cauer og på mange andre ligeledes. Men i det 
store og hele kan man ikke frigøre sig for 
en fornemmelse af, at hans filmsyn er for snæ
vert og en smule out of date. Helt tillid til 
Siegfried Kracauer har man heller ikke, når 
han beder læseren „compare this film  („Pather 
Panchali") with Br es son’ s „Un condamné a 
mort“, which confines itself to a purely linear 
chronology as irreversible as it is empty."

Hvad med the redemption of physical real
ity?

Birger Jørgensen. 
A

E. U. i Hollywood
Erik Ulrichsen: Hollywood. En kritisk kærlighedserklæring. Gyldendal 1961.

„Hollywood er unægtelig præget af klicheer og 
vanetænkning, men synet på Hollywood er i 
næsten lige så høj grad præget af klicheer og 
vanetænkning, og alt, alt for få amerikanere
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af den tænkende art begriber, at landet og ver
den vil miste noget, hvis den amerikanske 
biograffilm afgår ved døden“.

Ingen ville vel finde på at beskylde Erik 
Ulrichsen for at forfalde til vanetænkning el
ler klicheer -  når det ikke ligefrem er en John 
Ford han behandler -  så det er med den stør
ste forventning, man giver sig i lag med hans 
Hollywood-indtryk. Og lad det være sagt 
straks: Bogen er inciterende, fuld af overraskel
ser, ofte meget vittig, stilistisk udfordrende, 
behagelig positiv, ladet med facts, ispækket 
originale iagttagelser og som helhed præget af 
en forunderlig, uudtrykt kærlighed, der får 
læseren til at tænke på den kærlighed, der først 
bryder endeligt ud, når den tilbedte er afgået 
ved døden.

En enkelt sammenligning med den svenske 
forfatter Vilgot Sjomans „I Hollywood11 (an
meldt i „Kosmorama 54“) er fristende. Hvor 
Sjoman i kraft af sin stilling som forfatter 
med interesse for filmen søger at indfange så 
meget som muligt af begrebet og byen Holly
wood og servere det i en litterær form, skærer 
kritikeren og kenderen Ulrichsen igennem og 
attakerer de for ham -  og for filmentusiasten 
-  virkeligt betydningsfulde problemer. Man 
kan måske så til gengæld beklage, at disse pro
blemer belyses noget ensidigt og monotont 
gennem samtaler med Tordenskjolds soldater: 
Jerry Wald, John Houseman, Gavin Lambert, 
John Faxton og den, efter denne bogs frem
komst, i Danmark verdensberømte Hasse N y
borg. Ingen af disse personer er imidlertid 
konformister, og deres udtalelser virker vel
funderede og klare. Læseren må så selv søge 
at finde deres modstanderes synspunkter an
detsteds, f. eks. gennem deres film. Man bør 
nævne, at også Robert Aldrichs ord har vun
det gehør hos bogens forfatter, der i øvrigt 
kun ser ét geni og fire talenter i vore dages 
Hollywood: John Ford, Aldrich, Hitchcock, 
Wilder og Kubrick\ Det er unægtelig et bette 
resultat at måtte se i øjnene efter så lang en 
rejse, ligesom det kan synes at være en vel 
flygtig og undselig genstand for en så stor 
kærlighed. Så forstår man næsten bedre 
„Cahiers du Cinéma“-gruppens Hollywood- 
passion, der bygger på i hvert fald en snes in
struktørnavne, et forhold, der i øvrigt afføder 
et utilstræbt paradoks, idet Ulrichsen angriber 
disse franskmænd for deres blinde instruktør
dyrkelse for derefter -  man havde nær sagt 
naturligvis — at levere et eksempel på denne 
last i sin omtale af John Ford („Den lange 
parade11, „Forfølgeren11, „Ørnevinger11 m. fl.). 
Vel, det vidste man.

En gennemgang af de fem „håb“ afsluttes

med ordene: „Skøn på Ford, skøn på Wilder, 
skøn på Hitchcock, skøn på Aldrich, skøn på 
Kubrick! Se deres film, reklamer for dem!“ 
Det lyder næsten som en fortvivlet bøn til et 
hensovende publikum, og vi kan ikke undgå 
at røres derved, samtidig med at vi naturligvis 
ikke er blinde for det fornuftige i denne form 
for „filmpolitik11.

For størstedelen af verdens biografpublikum 
står Hollywood vel som noget ufatteligt drøm
melignende med dejlige damer og hvad dertil 
hører. For den besøgende er mødet tilsynela
dende hver gang en skuffelse, idet de færreste 
nogensinde opdager noget, der blot tangerer 
deres fantasibillede. Erik Ulrichsen forsøger da 
heller ikke at give den uindviede nogen klar 
definition på, hvad Hollywood er, hvad den 
står for, og i hvor høj grad den har betydning 
for nutidsmenneskets tilværelse. Ulrichsen er 
hverken sociolog eller filmolog og gudskelov 
for det. Lad os beholde den lille smule af il
lusionerne om denne tilsyneladende blanding 
af Mekka, Sodoma og Gomorrah. Selv for den 
delvist initierede søger han kun få steder at 
give endegyldigt udtryk for Hollywoods sta
tur; det sker da i reglen i reflekterende bisæt
ninger eller i opsummerende afsnit. Eksempel
vis hævder han i kapitlet om „smagen11 føl
gende: „Det gamle Hollywood ville rigtignok 
aldrig have optaget Jean Cocteaus mesterlige 
„Kærlighedens Mysterium11, men ville til gen
gæld heller aldrig have optaget den engelske 
instruktør Peter Brooks døde og snobbede Mar
guerite Duras-film „Mordet i Café Gironde11. 
Og Hollywood kunne godt have optaget Fran- 
gois Truffauts „Ung Flugt11.11 Så kan vi ellers 
selv om det og — uden på nogen måde at for
svare modedamen Duras — tænke vort om 
Warners utålelige „heavies11 eller de krukkede 
Tennessee Williams-{i\m. Retfærdigvis må det 
dog siges, at Ulrichsen efter denne fantasi
flugt tilsyneladende ser rigtigt på den øjeblik
kelige situation i Hollywood: Den gedigne in
dignation er ved at blive afløst af det gustne 
overlæg, den folkelige genre er -  til dels på 
grund af hekseprocesserne — stærkt på retur. 
Reklamefjernsynets rolle i denne tragiske ud
vikling er dog dominerende, og selv om vi har 
hørt det før, er det stadig nyttigt at få det gen
taget. Reklamen er ødelæggende for kunsten, 
forfladigende, grov, vulgær og i elegantere 
øjeblikke endog meget farlig, idet dens bag- 
mænd da vil fortælle folk, at det er kunst. 
Reklamefjernsynet må bære en stor del af skyl
den for Hollywoods gradvise forfald, og for
fatteren har fornuftigt valgt at betragte byens 
enorme fjernsynsvirksomhed udefra, så længe 
han nu kunne holde til det. Med en varme,
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der er karakteristisk for Ulrichsen, når han går 
ind for en sag, afslutter han besøget med en 
beskrivelse af fremtidens tilsyneladende eneste 
håb for biograffilmens fortsatte eksistens: Be- 
talings-TV, som efter hans mening skulle 
kunne holde sig uafhængigt af reklame og gen
nem publikums krav på god underholdning og 
god kunst skabe grobund for en almen høj
nelse af smagen. Spørgsmålet er dog, hvor 
længe det varer, inden reklamefolkene ser sig

tvunget til at købe disse „Pay-TV“-stationer 
eller ligefrem selv oprette deres egne, for igen 
at få det store publikum i lommen.

Kan man således ikke helt dele Ulrichsens 
optimisme i spørgsmålet om Hollywoods frem
tid, så kan man dog stadig glæde sig over at 
eje en sympatisk og varmt engageret, detailleret 
beskrivelse af den gamle dame -  forfatteren 
benytter konsekvent hunkøn om genstanden for 
sin kærlige revselse. Poul Malmkjær.

Opgør med Disney
Robert Benayoun: Le Dessin Animé Aprés Walt Disney. Jean-Jacques Pauvert, Paris 1961.

De seneste års eksplosive udvikling af tegne
filmens æstetik har gjort, at en række af de 
tidligere hovedværker om emnet for læseren i 
dag fremstår som noget forældede og aldeles 
utilstrækkelige som opslagsbøger. Den seneste 
bog i ]ean-]acques Pauverts berømte serie, vil 
sikkert ikke blive gennembladet med samme 
iver som de mere spektakulære forgængere, 
men den er ikke desto mindre et velkomment 
arbejde. Dens kritiske værdi i opgøret med 
W alt Disney efter 1940 kan næppe skattes nok. 
Det er fremragende underbygget med en klar 
argumentation, der kun forstærkes yderligere 
ved gennemgangen af de senere eksperimenter 
inden for den tegnede film. Dertil er bogen 
forsynet med over hundrede sider illustratio

ner, velvalgte og vel placerede med bl. a. ori
ginale sammenstillinger af malerier og tegne
film, der tydeligt illustrerer de påvirkninger 
og inspirationer, tegnefilmenes skabere henter 
i den moderne malerkunst. I tilgift er bogen 
forsynet med en omfattende filmografi, der 
søger at dække de væsentligste arbejder siden 
1940. Bogen være hermed anbefalet.

P. M.



Con Amore
Jean-Pierre Coursodon et Yves Boisset: 20 ansde cinéma américain (1940-1960).Editions C. J. B. Paris, 1961.

Museets flittigste tidsskriftslæsere vil kende 
„Cinéma 6 l“, som Frankrigs mest alsidige og 
udogmatiske filmblad. Uden som så mange lig
nende publikationer at anslå en højtidelig-pre- 
tentiøs tone giver det sig ofte i særnumre i lag 
med de mest forskelligartede aspekter af film
kunsten. Dette entusiastiske blad har for nylig 
udsendt en imponerende lærd oversigt over 
amerikansk film i perioden 1940-60. Ingen 
filminteresseret bør undlade at anskaffe sig 
dette inciterende værk, der ved sin indsigt i 
emnet er uden sidestykke i moderne filmlitte
ratur.

Bogen indledes med en hastig oversigt over 
de to tiårs vigtigste kunstneriske og produk
tionsmæssige begivenheder og går derefter over 
til enkeltbiografier. 85 sider er helliget in
struktørerne, 50 stjernerne og 40 birolleskue
spillerne. Som man kunne forvente det, er af
snittet om instruktørerne, der omfatter portræt
ter af 200 af Hollywoods nulevende cinéastes, 
bogens mest velskrevne og fængslende. Særlig 
værdi får det ved forfatternes initierede om
tale af en række „mindre", for os herhjemme 
ret ukendte b-filminstruktører (som f. eks. 
Lewis Seiler, Harold S buster, Paul Wendkos, 
Gordon Douglas, Phil Karl son, Harry Keller 
og Edward Ludwig), et veritabelt lærdomsar
bejde, der vidner om et helt forbløffende kend
skab til de miskendte og traditionsrige b-film- 
genrer, blandt hvilke kriminalfilmene jo inspi
rerede Truffaut til hans „respektfulde b-film- 
pastiche" „Skyd på pianisten". De begejstrede 
forfattere indrømmer naturligvis, at ikke alle 
de nævnte instruktører udmærker sig ved en 
letgenkendelig, personlig stil, men de mener, at 
alle de omtalte i hvert fald har signeret én 
seværdig film. Man tror dem gerne, thi i por
trætterne af de „store" berømte instruktører 
(af hvilke Wyler, Zinnemann og Kramer for 
øvrigt får en velfortjent ilde medfart) lægges 
en fin indfølingsevne for dagen, som stort set 
er ukendt på vore breddegrader. De positive 
vurderinger af betydelige filmkunstnere som 
Nicholas Ray, Robert Aldricb, Samuel Fuller 
og Frank Tasblin vil nok få de danske læsere, 
for hvem disse instruktører blot er fikse, over
fladiske og ret ligegyldige underholdningsleve
randører, til at ryste smilende på hovedet i 
vantro overbærenhed. En klogere, men — det 
må vist erkendes -  også ret usandsynlig reak
tion ville være ved næste reprise at genopfriske

bekendtskabet med ovennævnte instruktører. 
Truffaut, Godard og Chabrol har bevist, at 
studiet af deres film kan give gode resultater.

Morten Piil.
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Sovjetfilmen
J. S. Kalaschinkov, N. A. Lebedjev, L. P. Pogascheva og R. N . Jurenjev, red .: Otjerki istorii sovjetskava kino 1917-56 (Afhandlinger om Sovjetfilmens historie), I—III, Iskus- stvo. Moskva 1956-61.A. V. Matjeret, L. A. Parfenov og O. V. Jakubovitsch, red .: Sovjetskie chudoszestven- nije filmi 1917-57 (Kunstneriske sovjetfilm), I—III, Iskusstvo. Moskva 1961.D. C. Pisarevskij og G. S. Ginsburg, red .: Iskusstvo millionov, Sovjetskoje kino 1917— 57 (Kunst for millioner), Iskusstvo. Moskva 1958.

Stalin-æråen i Sovjet-Unionen var ikke alene 
hård ved Sovjet-filmen, den var også hård ved 
den sovjettiske filmlitteratur. Ikke blot forvand
lede den den kritiske, vurderende og debatte
rende filmlitteratur til farveløse -  og for det 
meste også værdiløse -  hyldesttilkendegivelser 
over for det, der i øjeblikket fandt nåde for 
ursurpatorens øjne, den havde også den kede
lige vane totalt at udradere dem, der faldt i 
unåde. Faldt man i Stalins unåde, turde ingen 
så meget som tænke ens navn, endsige nævne 
det eller skrive det. I Stalin-tidens filmlittera
tur vil man således forgæves lede efter be
stemte navne. Jeg kan som eksempel nævne 
Vsevolod Meier hold, som i trediverne blev 
myrdet i en eller anden af GPU’s koncentra
tionslejre. Efter hans arrestation blev alt om 
ham fjernet fra sovjet-russiske publikationer. 
Despoten Stalin var i sandhed konsekvent i sin 
forfølgelse og sin hævn. Og filmforskere og 
filmhistorikere uden for Sovjet-Unionens græn
ser havde ofte de frygteligste kvaler med at 
fastslå og konstatere selv de simpleste fakta om 
den russiske films historie.

Men også på dette område har russerne i de 
forløbne år siden Stalins død så småt taget fat 
på at bøde på fortidens synder. I 1956 be
gyndte det russiske filmakademi med støtte af 
„Gosfilmofond" at udsende en akademisk film
historie, som endelig i år blev gjort komplet 
med udsendelsen af tredie bind: „Otjerki istorii 
sovjetskava kino". Og som et supplement til
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dette værk er der nu tillige udkommet et op
slagsværk, der rummer indexer over samtlige 
sovjettiske spillefilm, tegne- og dukkefilm samt 
en del film, som vi nærmest ville karakterisere 
som dokumentariske, men som russerne altså 
henregner under begrebet „kunstneriske film“ : 
„Sovjetskie chudoszestvennije filmi“ .

Da den sovjettiske filmhistorie er et værk på 
over 2000 tryksider, har en tilbundsgående 
analyse og anmeldelse ikke været mulig. Mine 
kundskaber i det russiske sprog er endnu hel
ler ikke så omfattende, at jeg vil kunne fatte 
en kunstkritisk tekst i alle dens nuancer, end
sige tyde, hvad der eventuelt måtte stå mellem 
linierne. Og det havde sådan set nok været 
ønskværdigt i det foreliggende tilfælde. Men 
selv med forholdsvis begrænsede russiske kund
skaber tøver jeg ikke med at karakterisere vær
ket som en sand guldgrube for filmforsknin
gen. Men det skyldes naturligvis for en stor 
del de førnævnte forhold fra Stalin-tiden.

I øvrigt er værket mere beskrivende end vur
derende, og det letter også tilegnelsen.

De tre bærende kræfter i værkets forfatter
kollektiv er den gamle filmhistoriker N . A. 
Lebjedjev, den noget yngre R. N. Jurenjev og 
den unge G. S. Ginsburg fra filmakademiet, og 
man er ikke længe om at opdage, at sidst
nævnte er så langt den interessanteste og mest 
fængslende af værkets forfattere. Hans analyse 
af sovjetfilmen i sidste halvdel af tyverne er 
inspirerende læsning og indeholder dertil et 
væld af hidtil ukendte detailler. Også hans be
retninger om russiske tegne- og dukkefilm 
bringer meget nyt for dagen, men han er også 
ekspert på området og har udgivet en speciel 
bog om dette emne.

I øvrigt indeholder værket afhandlinger om 
flere hidtil næsten helt ukendte sider af russisk 
filmproduktion så som dokumentarfilm, popu
lærvidenskabelige film, børnefilm o. s. v. Også 
de forskellige russiske filmgruppers indsats 
under den anden verdenskrig bliver indgående 
beskrevet, og andet bind har et specielt index 
over dette filmarbejde.

Den tilbagelagte udvikling i Sovjet-Unionen 
genspejler sig i værket. I første bind, som ud
sendtes 1956, nævnes Stalins navn kun to ste
der, og det er i begge tilfælde rent objektivt 
beskrivende. Men både i andet bind, der ud
kom 1959, og i tredie bind fra i år beskæftiger 
man sig indgående med ham, især i forbin
delse med en fordømmelse af persondyrkelsen. 
Interessant er det at konstatere, at den filmiske 
dyrkelse af Stalin-myten nu aflives konsekvent. 
Mikhail Romms biografiske Lenin-iWm, der 
lige så meget var en Stalin-film, stemples uden 
tøven som historieforfalskning. Det samme

gælder Brdr. Vasiljevs „Forsvaret for Tzaritsin“ 
(det nuværende Volgograd) og i tredie bind 
får M. Tjiaurelis film fra efterkrigsårene en 
hård — men absolut fortjent -  medfart. Juren
jev er mester for dette.

Men der er andre områder, hvor man stadig 
i nogen grad er blevet hængende i fortiden. 
„Tjapajev“ ofres således en hel, selvstændig 
afhandling, mens f. eks. Eisensteins „Potem- 
kin“ o c? „Ivan grosnij“ må finde sig i at blive 
behandlet i sammenhæng med flere andre 
film. Og det svarer trods alt ikke helt til den 
virkelige betydning af disse film. En række af 
de i trediverne forbudte film nævnes også kun 
rent en passant, uden at man går nærmere ind 
på problemet. Der er stadig et stykke vej at 
tilbagelægge for russerne, førend de kommer 
på højde med Vesteuropa, hvad en fri me
ningsudveksling angår.

Men den nu fuldendte filmhistorie tager et 
godt skridt på vejen og indeholder dertil et 
enestående kildemateriale, som vesteuropæiske 
filmforskere med iver vil kaste sig over.

Og det nu udsendte trebinds index: „Sovjet
skie chudoszestvennije filmi“ vil være et ud
mærket supplement til filmhistorien og dertil 
et af de lækreste opslagsværker, der til dato 
er set inden for filmlitteraturen. De to bind be
står udelukkende af filmindexer med data, en 
kort handlingsbeskrivelse samt bibliografi over 
anmeldelser, tidsskrifts- og bogomtale af de på
gældende film. Tredie bind er register, der 
indeholder såvel en kronologisk som en alfabe
tisk fortegnelse over filmene samt et person
register omfattende alle de i indexerne nævnte 
personer. Som supplement indeholder dette 
bind endelig en liste over privatproducerede 
russiske film i perioden 1917-21.

Endelig foreligger der en populær russisk 
filmhistorie: „Iskusstvo millionov“, der nær
mest kan karakteriseres som et billedalbum 
med forbindende tekststykker, men teksten går 
noget ud over, hvad man sædvanligvis træffer 
på i Vesten i tilsvarende publikationer. Alle 
værkets billeder er desuden forsynet med 
grundlæggende credits: Manuskript, instruk
tion, kamera og de vigtigste navne fra rolleli
sten, og dertil filmtitlerne oversat til engelsk, 
tysk og fransk. Til hver af de forbindende 
tekststykker findes der ligeledes et resumé på 
disse sprog, og der er firesproget register bag i 
bogen. Selvom man står helt uden kundskaber 
i russisk, vil man altså kunne have fornøjelse 
af bogen, der også bringer en række forholds
vis ukendte ting frem og dertil udmærker sig 
ved en fin reproduktionsteknik og et velvalgt 
billedudvalg.

Børge Trolle.
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TIDSSKRIFTERNE
Efterårsnummeret af „Sight and Sound“ indeholder en artikel af Gabriel Pearson og Eric Rhode med titlen „Cinema of Appearance", der forsøger en karakteristik af „the New Cinema“. Analysen baserer sig i første række på „Aandeløs“ og „Skyd på pianisten", og forfatterne finder virkelighedsbilledet i disse film „a retreat from a total vision of reality". Nummeret indeholder i øvrigt foruden festivalrapporter og en kritisk skildring af vesttysk film i dag (af Robert V at), Robbe-Grillets egne bemærkninger om „L’Année derniére å Marienbad" og samtaler med Nicholas Ray og Joseph Losey. Ann Morrisen skriver ukritisk om svensk film i dag, og samme artikel finder man oven i købet også i „Film Quarterly“’s efterårsnummer. I dette nummer finder man endvidere artikler om engelsk og italiensk film i dag, et ikke videre indholdsrigt interview med Fellini og en artikel om Torre Nilsson. I betragtning af at „Film Quarterly" er det bedst etablerede, amerikanske filmtidsskrift, er det i forhold til europæiske kolleger ikke opsigtsvækkende up to date.

Det relativt nye „New York Film Bulletin", der endnu udkommer i duplikeret skikkelse, søger mere ihærdigt at følge med, men bringer for en stor del oversættelser af europæiske artikler. Nyt er imidlertid et interview med Truffaut, hvori han bl. a. redegør for sin „politique des auteurs", og af et interview med Losey har tidligere kun været bragt et uddrag i „Oxford Opinion". „New York Film Bulletin" bringer endelig nogle af de væsentligste indlæg i den debat om kritikken, der i det sidste årstid især har stået på i England. Og nummeret slutter med en bibliografi over „the critical debate".

Halvdelen af „Cahiers du Cinéma“’s novembernummer optages af et interview med Jutkevitcb, og endvidere behandler Fereydoun Hoveyda Jean Rouch med særlig henblik på dennes „Chronique d’un été".

Det livlige „Cinéma 61“ behandler i november-de- cember-nummeret indgående „L’Année derniére å Marienbad" og Claude Autant-Laras nyeste „Tu ne tueras point". Af det øvrige meget læseværdige stof kan bl. a. nævnes et interview med Henri Decaé og en artikel om Gaston Modot.

Fra museets billedarkiv
Den 29. oktober i år døde en af dansk stumfilms smukkeste og mest sympatiske skuespillerinder, fru Astrid  Holm. Vi har valgt at bringe et billede fra hendes debutfilm „Det store Mørke", der blev produceret af A/S Filmfabriken "Danmark" i 1917. Den var (vistnok) både skrevet og iscenesat af Peter Andersen, der ses på billedet sammen med Astrid Holm. Man kan i øvrigt undre sig over, at der skulle gå så lang tid, inden filmfolkene fik øje på hende -  hun virkede på teatret fra 1910 -  så meget mere som hendes blide, indtrængende og kultiverede spillestil skulle vise sig meget effektiv og anvendelig på film. Kun de største og mest fremsynede af datidens instruktører så dette, og det blev hos dem, hun fejrede sine største triumfer som filmskuespillerinde, i Benjamin Christensens „Heksen", i Victor Sjostroms „Køresvenden" og i Carl Th. Dreyers „Du skal ære din Hustru".



Repertoiret

Denne rubrik omfatter film af interesse for „Kosmorama“s læsere, i dette nummer premierer i tiden 14.9.-13.11. 1961 (redaktionens slutning).ALAMO (ALAMO), U.S.A. 19 6 O. Anmeldt i dette nummer.LES BONNES FEMMES (DE SØDE PIGER), Frankrig 1959. Den hidsigt moderne og lækkert-smarte billedstil i Chabrols fjerde film kan ikke skjule, at han kun har sentimentale trivialiteter på hjerte i sin skildring af pariserinder. Viser ham på vej til at blive sin generations Duvivier.DJa VULENS OGA (DJÆVELENS ØJE), Sverige 1960. Anmeldt i „Kosmorama 51“.EXODUS (EXODUS), U.S.A. I9 6O. Staten Israels tilblivelse udsat for underholdningsfilmens fulde orkester.Premingers marathon-epos er formløst og frygtsomt og projicerer komplicerede problemer ned til forenklede personkonflikter.UNE FEMME EST UNE FEMME (EN KVINDE ER EN KVINDE), Frankrig 1961. Anmeldt i dette nummer.GOODBYE AGAIN (HOLDER DE AF BRAHMS?), U.S.A. 1961. Anatole Lit vaks upersonligt-kultiverede filmatisering af Sagans nyeste variation af trekanten ligner forgængerne til forveksling. Uinteressant, uerotisk og deprimerende „corny" spil af Bergman, Perkins og Montand.THE GREENGAGE SUMMER (VORES FRANSKE SOMMER), England 1961. Lewis Gilberts ujævne og traditionelle filmatisering af roman af pubertetsspecialisten Rumer Godden er i passager ikke uden sensitiv intensitet, og den indeholder en poetisk og præcis præstation af den talentfulde Susannah York.HARRY OG KAMMERTJENEREN, Danmark 1961. Bent Christensen og Leif Panduros film vakler mellem realisme og fantasi, men reddes halvt af et godt manuskript og gode skuespilpræstationer.NO LOVE FOR JOHNNIE (INGEN KÆRLIGHED FOR JOHNNIE), England 1960. Et britisk parlamentsmedlems sammenblanding af erotik og politik. Ralph Thomas’ iscenesættelse er et rodet postulat, og kun Peter Finch’s spil gør den momentvis fængslende.THE MARK (BRÆNEJEMÆRKET), England 1961. Guy Greens modige, omend ikke tilstrækkeligt modige film om sædelighedsforbryderen, der takket være sin psykiaters bistand vover at tage kampen op mod fortiden. Stuart Whitman i hovedrollen spiller pænt, Rod Steiger er glimrende som lægen.PLEINS FEUX SUR L’ASSASSIN (FULDT LYS PÅ MORDEREN), Frankrig 1961. Ekstravagant gammeldags grand guignol-gyser, jævnt spillet, men effektfuldt iscenesat af Georges Franju.THE RAT RACE (HEKSEKEDLEN). U.S.A. 1960. Landboungdom i storbyen, skildret i kvikt og ofte ret miljø-imponeret stykke af Garson Kanin. Robert Mulligans filmatisering er for klichépræget, Debbie Reynolds og Tony Curtis medvirker, og Elmer Bernsteins musik huskes.SANCTUARY (MESSE FOR EN SKØGE), U.S.A. 1960. Tony Richardsons respektindgydende filmatisering af vanskeligt tilgængeligt Faulkner-stof. Det væsentlige hovedtema skyld-soning belyses navnlig talentfuldt i Lee Remicks meget intelligente spil.1001 ARABIAN NIGHTS (ALADDIN), U.S.A. 1959. Charmerende „U.P.A.“s ikke fuldt så charmerende, men seværdige, første lange tegnefilm. Jack Kinneys instruktion rummer elskværdige detailler, men Mr. Magoo er kun stedvis morsomt udnyttet.VICTIM (OFRET), England 1961. Basil Deardens velmente og ofte velgennemførte angreb på den inhumane engelske lovgivning mod homoseksuelle. Filmen skæmmes af sin næsten dræbende traditionelle form. Dirk Bogarde spiller filmens hovedrolle med indædt temperament og talent.

Museet har netop fundet Paul Lenis amerikanske film „The Last Warning“ fra 1929. Filmen fik den danske titel „Naar Politiet arbejder" og i hovedrollerne ser man Laura La Plante, Mont agu Love og Roy D ’Arcy. Yderligere interesse har filmen derved, at Torben Meyer medvirker (se billedet) i en for ham usædvanlig rolle som en konstant skrækslagen teaterfunktionær. Der er grund til at formode, at denne kopi er den eneste eksisterende.
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Noter f r a  museet. .  .

Museets filmsamling er i den sidste tid blevet forøget med bl. a. kopier af Arnold Fanck og G. W . Pabsts „Die weisse Holle von Piz Palii" fra 1929, Arne Sucksdorffs ”Det store eventyr" (1953), Michael Andersons „The Dam Busters" („Mørkets eskadrille") fra 1954 og den norsk-jugoslaviske „Håbet dør sidst" fra 1955, iscenesat af Kåre Bergstrøm og Rados Novakovic.

*

Den internationale sammenslutning af filmarkiver, „La Federation Internationale des Archives du Film", afholdt i oktober sin årlige kongres, der var henlagt til Budapest. Fra Danmark deltog direktør Werner Pedersen fra „Statens Filmcentral" og museets leder, Ib Monty. På kongressen drøftedes ændringer af statutterne for sammenslutningen, principperne for udveksling af film mellem arkiverne og filmkonserveringsspørgsmål. I anledning af hundredåret for Georges Méliés’ fødsel afholdtes en Méliés-manifestation. Det ungarske filmarkiv havde arrangeret en udstilling af den franske filmpioners tegninger. En lang række af hans film blev vist, og flere filmhistorikere holdt korte foredrag, der kastede nyt lys over hans indsats.Monty fik sæde i den nye bestyrelse og blev medlem af en lille kommission, hvis øvrige medlemmer er Fausto Montesanti fra Rom og Miroslav Svoboda fra Prag. Det er kommissionens opgave at udarbejde en udvekslingsplan, hvorved det bliver muligt for alle arkiver at skaffe sig en basissamling af de filmhistorisk betydningsfulde film, der findes spredt i arkiver over hele verden. Kommissionen skal i øvrigt udarbejde forslag til en filmhistorisk manifestation ved næste års kongres.

Si-

Museet har ladet udarbejde en antologi over dansk stumfilm. Den indeholder scener fra 16 film fra 1907 til 1927 og skal især belyse spillestilen inden for dansk film i den store periode. Filmen, der bærer titlen „From Camille to Joan of Arc", er redigeret af filmhistorikeren Marguerite Engberg og er oprindelig udarbejdet på bestilling af „Cineteca Nazionale" i Rom, der skal benytte filmen til undervisningen på „Centro Sperimentale di Cinematografia". Men da adskillige udenlandske arkiver har vist interesse for filmen, agter museet at fremstille en kopi, der kan stå til rådighed for disse.

Si-

Museets bibliotek har bl. a. erhvervet følgende bøger: Claudio Bertieri, 30 anni di cinema italiano, 1960. Alain Robbe-Grillet, L’Année derniére å Marienbad, 1961.Kathleen Gable, Clark Gable -  A Personal Portrait,1961.Lui gi Comencini, Tutti a casa, 1960.Hans Wolfgang, Good-bye Beveriey Hiils, 1961.Carlo Lizzani, Il gobbo, 1960.Ales sandro Blasetti, lo amo, tu ami, 1961. fean Cocteau, Le Testament d’Orphée, 1961.Vagn Borge, Weltmacht Film, 1961.F. D. Giammatteo, Cinema e costume, 1960.
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AF BØRGE TROLLEmed assistance af VLADIMIR MATU5EVITCH
STARICH VASILIJ GRJASNOV (Gamle Vasilij Grjasnov). 1924. I: T. Savinskij. Foto: E. Tisse. Dekor.: Abram Room. M edv.: P. Starkovskij, E. Kaverina, L. Jurenjev. Prod.: Goskino. 1600 m. Russisk prem.: 25. 3. 1924. Demaskeringskomedie.GONKA ZA SAMOGONKOJ (Jagten på hjemmebryg) . 1924. I : Abram Room. M anus.: P. Rep- nin. Foto: G. Blum. Dekor.: D. Kolupajev. M edv.: P. Repnin, L. Jurenjev, N . Okhlopkov. Prod.: Goskino. 1200 m. Russisk prem.: 15. 12. 1924. Agiprop-filmkomedie mod alkoholismen. (Filmen er ikke bevaret).STO GAV ARIT M.O.C.? (Hvad siger Mosreklami?). 1924. I og manus.: Abram Room. Foto: V. Foresti. M edv.: E. Leoni, P. Repnin, T. Adjel. gejm, N . Karskij. Prod.: Goskino (Kultkino). 760 m. Russisk prem.: 1. 12. 1924. Eksperimentel komedie, satire over ”Moskovskava reklam- nava agjentva". (Filmen ikke bevaret). BUCHTA SMERTI (Dødens bugt, også kendt som: Dødsskibet). 1926. I : Abram Room. M anus.: B. Leonidov efter fortælling af Aleksei Novikov- Priboj. Foto: J. Slavinskij. Dekor.: V. Rackhals og D. Kolupajev. Tekster: V. Schklovskij. M edv.: J. Jaroslavtsev, N . Saltikov, E. Karta- sheva. Prod.: Goskino. 2284 m. Russisk prem.: 16. 2. 1926. Revolutionsdrama fra Sortehavskysten.KRASNAJA PRESNJA (Den røde Presnja). 1926. I : Abram Room, L. Scheffer, A. Pereguda og Leo Mur. M anus.: N . Agadschanova. Foto: J. Slavinskij. Prod.: Goskino. 654 m. Russisk prem.: 19. 2. 1926. Dokumentarfilm i anl. af 20-årsdagen for de revolutionære kampe i Moskva- forstaden Presnja i 1905. (Filmen ikke bevaret). VETJER (Stormen). 1926. I : L. Sheffer. M anus.:N . Saltikov og Abram Room. Foto: V. Chvatov. M edv.: N . Saltikov, N . Sokolova, E. Nadjelin. Prod.: Goskino. 2000 m. Russisk prem.: 26.10.1926. Drama efter skuespil af B. Lavrenjev. PREDATELJ (Forræderen). 1926. I: Abram Room.A ss.: Sergei Jutkevitch. M anus.: Lev Nikulin og Viktor Schklovskij efter Nikulins fortælling „Hvad matroserne fortav". Foto: J. Slavinskij. Dekor. : Vasili Rackhals og S. Jutkevitch. M edv.: Nikolaj Panov, P. Korizna, David Gutman, N ikolaj Okhlopkov. Prod.: Goskino. 2100 m. Russisk prem.: 27.9. 1926. Revolutionsdrama. (Filmen kun delvis bevaret).TRETJA MESCHANSKAJA eller LJUBOV VTRO- JEM (Meschanskij-gaden nr. 3, eller: „Kærlighedstrekanten. Kendt i Vesten som „Seng og Sofa"). 1927. I: Abram Room. Ass.: Sergei Jutkevitch. M anus.: V. Skhlovskij og Abram Room. Foto: Grigori Giber. Dekor.: Vasili Rackhals og S. Jutkevitch. M edv.: Nikolaj Batalov, Ludmila Semj onova, Vladimir Vogel, L. Jurenjev. Prod.: Sovkino-Moskva. 2025 m. Russisk prem.: 15.3.1927. Psykologisk trekantsdrama.POSHELUJ MARY PICKFORD (Kys Mary Pickford).1927. I: S. Komarov. Manus.: S. Komarov og V. Scherschenjevitsch. Foto: E. Aleksejev. M edv.:
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Room, Mary Pickford, J. IIjinskij, A. Sudake- vitsch, N . Rogosin. Prod.: Mezrapom-Rus & Sov- kino. 1715 m. Russisk prem.: 9.9. 1927. Optaget i anl. af Mary Pickford og Douglas Fairbanks’ Desøg i Sovjetunionen.UCHABI eller UCHABI SCHISMI (Fælden, eller: Livets faldgruber). 1927. I: Abram Room. Manus. : V. Skhlovskij og Abram Room. Foto: D. Feldman. Dekor.: V. Aden. M edv.: Vjera Bara- novskaja, S. Minin, P. Repnin, O. Malischeva, A. Gromov. Prod.: Sovkino-Moskva. 2080 m. Russisk prem.: 10. 1. 1928. Alkoholistdrama. (Filmen ikke bevaret).PISCHKA — FETTPERLE. Forarbejdet til en filmatisering af Guy de Maupassants „Boule de suif“ for „Derussa", Berlin i samarbejde med Sovkino. (Ikke optaget, da „Derussa" gik fallit).PRIVIDENJA, KOTOROJE NE VOZVRASCHAJET- SJA (Spøgelset, som ikke vender tilbage. Også kendt som : Menneskearsenalet). 1929. I : Abram Room. M anus.: Valentin Turkin efter Henri Barbusses roman „Le revenant qui ne revient pas". Foto: Dimitri Feldman. Dekor.: Viktor Aden. M edv.: B. Ferdinandov, Olga Zhizneva, Maxim Strauch, K. Gurnjak, L. Jurenjev. Prod.: Sovkino-Moskva. 2330 m. Russisk prem.: 15.3. 1930. Drama om mexicanske olie arbejderes kamp mod amerikanske truster.PLAN VELIKICH RABOT (Femårsplanen). 1930. I: Abram Room. Manus.: VI. Legoshin. Foto: F. Zandberg og V. Solodovnikov. Forbindende tegnefilmsekvenser: Tschkanovskij. Musik.: A. Av- raamov, N . Malakovskij, G. Rimski-Korsakov og N . Timofejev. Prod.: Sojuskino, Leningradstu- dio. 1800 m. Russisk prem.: 6.3. 1930. Reportagefilm med musik og kommentar -  ingen dialog. (Filmen ikke bevaret).
MANOMETR NO 1. (Manometer nr. 1). 1930. I: Abram Room. Manus.: G. Pavljutjenko. Foto: N . Judin og A. Urnis. Dekor.: V. Komardenkov. M edv.: P. Repnin, D. Konsovskij, M. Aljeschen- ko. Prod.: Sojuskino-Moskva. 878 m, stum. Russisk prem.: Slutningen af 1930. (Filmen ikke bevaret) .
D VADSAT SHEST KOMISS AROV. (26 kommissærer). Forarbejde til tonefilm for selskabet Azer- film-Baku, efter manuskript af Bylakin og med P. Repnin, D. Konsorskij og M. Aleschenko i hovedrollerne. (Ikke virkeliggjort -  temaet senere anvendt af Nikolaj Shengelaja med manus, af Aleksandr Rzheshevskij. Udsendt som stumfilm 

i 1933).MANOMETR NO 2. (Manometer nr. 2). 1931. I: Abram Room. Manus.: G. Pavljutjenko. Foto : A. Kaljuschinij. Dekor.: J. Feldman. M edv.: P. Repnin, M. Aleschenko, S. Poljakov, O. Olegov, M. Sarov. Prod.: Sojuskino-Moskva. 1540 m. Russisk prem.: 1.1. 1932. Forsættelse af "Manometr No 1“. (Filmen ikke bevaret).STROGIJ JUNOSCHA (Den stærke ungdom). 1934- 35. I: Abram Room. Manus.: Juri Olesna. Prod.: Ukrain-film. Filmen var færdigindspillet, men blev forbudt i 1936. Andre data har ikke kunnet fremskaffes.ESKADRILJA NO 5 eller VOJNA NATJINAJEST- SNJA (Eskadrille nr. 5, eller: For at forebygge krig). 1939. I: Abram Room. Manus.: I. Prut. Foto: C. Toptij og A. Pischnikov. Dekor.: A. Bobronkikov. Musik : K. Danjkjevitsch. M edv.: K. Garin, B. Bjesgin, J. Schumskij, A. Gomov, S. Shenin. Prod.: Kijeveskaja kinostudio. 2456 m. Russisk prem.: 7.6. 1939- Om sovjet-armeens indrykning i de indlemmede områder i Østeuropa.VETJER S VOSTOKA (Stormen fra øst). 1940. I: Abram Room. M anus.: A. Dubrovskij og V. Ku- tjer. Foto: N . Toptjij. Dekor.: M. Umanskuj. Musik: G. Popov. M edv.: A. Butckma, T. Kon- drakova, V. Bzevskaja, J. Ostrovoj, J. Stadnik,

P. Sorika, E. Kurilo. Prod. : Kijevskaja kinostudio. 2422 m. Russisk prem.: 4.2. 1941. Drama fra de af Sovjetunionen besatte områder i Polen. NASCHESTVIJE (Invasionen). 1944. I: Abram Room. Manus.: Boris Tjirkov efter drama af Leo- nid Leonov. A ss.: Oleg Zhakov. Foto: S. Ivanov. Dekor.: L. Milchin og L. Schildknecht. Musik: J. Birjukov. M edv.: V. Gremin, Olga Zhisneva,O. Zhakov, L. Glasova, V. Vanin, M. Appel- baum. Prod.: SCHOKS-Alma Ata. 2745 m. Russisk prem.: 22.2. 1945. Invasionsdrama. Stalin- pris af anden klasse i 1946.
V GORACH JUGOSLAVII (I Jugoslaviens bjerge). 1946. I : Abram Room. M anus.: G. Mdivani. Foto: Eduard Tisse. Dekor.: A. Utkin. Musik: J. Birjukov. Medv.: I. Bersjenev (Tito), V. Stu- pisha (Rommel), N . Mordvinov, O. Zhisneva,L. Ivanovitsch. Prod.: Mosfilm i samarbejde med Jugoslavija Film. 2346 m. Russisk prem.: 31.10 1946. Om partisankrigen i Jugoslavien,
SUD TJESTI (For ærens domstol). 1948. I: Abram Room. M anus.: A. Schtejn efter eget skuespil af samme navn. Foto: A. Galperin. Dekor.: M. Bogdanov og P. Kiseljev. Musik: L. Schwartz. Medv.: B. Tjirkov, A. Maksimova, E. Samojlov, N. Annenkov, O. Zhisneva, N . Svobodin, L. Su- kh arevskaj a, V. Makarov. Prod.: Mosfilm-Mo- skva. 2745 m. Russisk prem.: 25.2. 1949. Drama om videnskabsmændenes ansvar. St'alinpris af første klasse 1949.SCHKOLA ELOSLOVIJA (Bagtalelsens skole). 1952. I: Abram Room. Foto: M. Gindin og V. Niko- lajev. Musik: D. Kabalevskij. Medv.: M. Jan- shin, O. Androvskaja, V. Jershov, A. Kotorov,P. Massalskij, V. Popov, A. Komissarov. Prod.: Mosfilm. 4407 m. Russisk prem.: 14.7. 1952. Filmoptagelse af N . Gortjakovs iscenesættelse af Sheridans skuespil på MXAT (Moskva kunstnerteater) .
SEREBRISTAJA PILJ (Sølvertåger). 1953. I : Abram Room. M anus.: A. Jakobson og A. Filimonov. Foto: Eduard Tissé. Dekor.: A. Utkin. Musik:M. Tjulaki. M edv.: A. Bolduman, S. Piljavskaja, V. Uschakova, I. Timofejev, V. Larionov, V. Bjelokurov, R. Pljatt, V. Lekarev, A. Zhanov. Prod.: Mosfilm. 2803 m. Russisk premiere 19.10. 1953. Farvefilm. Satirisk komedie om den kolde krig og atomhysteriet.
TAINA VETJENOJ NOTJI (Hvad det evige mørke gemmer). 1955. I: D. Vasiljev. Manus.: J. Lu- kovskij. Foto: N . Bolschakov. Kunstnerisk overledelse: Abram Room. Prod.: Mosfilm. 2192 m. Russisk premiere: Juni 1956. Populærvidenskabelig film om oceanografi.
DJELO NO 306 (Sag nr. 306). 1956. I: A. Ribakov. Manus.: M. Rajsman. Foto: V. Dombrovskij. Musik: V. Jurovskij. Kunstnerisk overledelse: Abram Room. M edv.: B. Bitjukov, T. Pilesh- kaja, Maksim Strauch. Prod.: Mosfilm. 2218 m. Russisk prem.: 7 . 5 .  1956. Spion- og sabotørdrama.
SERDTSJE BJETSJA VNOVJ (Hjertet slår atter). 1956. I : Abram Room. Manus.: A. Galitch. Foto: L. Krajnenkov og A. Zharitonov. Dekor.: S. Volkov. Musik: M. Tjulaki. Medv.: V. Ti- chonov, N. Simonov, A. Abrikosov, K. Stol jarov,L. Gurtjenko, N . Mischkova. Prod.: Mosfilm. 2552 m. Russisk prem.: 21.11 1956. Lægedrama.
NA GRAFSKICH RASVALINICH (På ruinerne af et grevskab). 1957. I: V. Skujbin. Manus.: I. Bol- garin og V. Skujbin. Foto: P. Satunovskij. Dekor. og art direetion: Abram Room. Musik:M. Mejerovitch. M edv.: V. Soschalskij, B. Novi- kov, G. Gumilevskij, I. Fjodorova, G. Sergejev. Prod.: Mosfilm. 1884 m. Russisk prem.: 24.3. 1958. Teaterfilmatisering af A. Gajdaras drama.
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