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Repertoiret
Denne rubrik omfatter film af interesse for „Kosmorama“s læsere, i dette nummer premierer i tiden 14.9.-15.11.1964 (redaktionens slutning).

ALLEMAN (12 millioner), Holland 1964. Bert Haanstra har lagt sine billige satiriske unoder på hylden og fortæller om sit lands befolkning uden at vrænge. Filmen er tydeligt påvirket af Humphrey Jennings, men lever kun sjældent blot nogenlunde op til forbilledet. Mange passager ejer en visuel skønhed og en bevægelsens poesi, som er sjælden i den moderne dokumentarfilm.
ATT ALSKA (At elske), Sverige 1964. Anmeldt i dette nr.
BILLY LIAR! (Billy løgneren), England 1963. John Schlesinger satiriserer meget præcist over en moderne mel- lemstandshverdag og skildrer sammen med Tom Courtnenay, der er fortræffelig som Billy, den professionelle livsløgner, som aldrig nogensinde skal formå at tage livet af sine vidunderlige løgne.
THE CARETAKER (Den mærkelige gæst), England 1963. Anmeldt i dette nr.
CHATEAU EN SULDE (Slottet i Sverige), Frankrig 1963. Roger V adims tyndeste og kedeligste film, et pjanket forsøg på at være alvorlig-munter i beskrivelse af dekadence og spleen. Filmen falder først og fremmest igennem på grund af Franfoise Sagans prætentiøse og banale historie og Monica Vittis dårlige spil.
GOOD NEIGHBOR SAM (Lån mig din mand), U.S.A. 1964. David Swifts komedie er ikke opsigtsvækkende morsom i intrigen, men Jack Lemmons realistiske og kritiske komediestil er en nydelse, og han assisteres vittigt af Edu/ard Andrews og Romy Schneider.
L’HOMME DE RIO (Orlov i Rio), Frankrig 1963. Philippe de Broca fortsætter med sine eventyrfilmtravestier.Belmondo er indforstået med stilen, men filmen er mat og for lidt morsom, og man ville ønske, at de Broca ville vende tilbage til den parisiske hverdag.
THE LEATHER BOYS (Læderjakker), England 1963. Sidney J. Furie er denne gang blandt meget unge mennesker, der gifter sig for tidligt, og som kun langsomt finder mod til at bryde løs af fordomme. Furie er som sædvanlig nøgtern og veloplagt, men indlagte homoseksuelle problemer affærdiges dumt, og han har ikke formået at dæmme op for den meget anstrengende Rita Tushingham.
MARNIE (Marnie), U.S.A. 1964. Anmeldt i dette nr.
MURIEL (Muriel), Frankrig 1963. Anmeldt i dette nr.
THE NIGHT OF THE IGUANA (Fanget i natten), U.S.A. 1964. John Hustons Tennessee lET/fwwzr-filmatise- ring er en konstant fængslende beretning om fromhed og ensomhed, gjort med Hustons videste menneskelige fornemmelse, hele tiden på randen af det kyniske, men aldrig vrængende eller ond, selv i sine vittigste og hårdeste passager. Richard Burton og Deborah Kerr styrer deres vanskelige roller fri af det sentimentale -  følelsen bliver aldrig udvandet i denne Hustons bedste film i mange år.
NOTHING BUT THE BEST (Kun det bedste), England 1964. Anmeldt i dette nr.
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG (Pigen med paraplyerne), Frankrig 1964. Anmeldt i dette nr.
THE PUMPKIN EATER (Bitter frugt), England 1964. Jack Clayton anvender et kompliceret og ofte pseudo- moderne apparatur på beretningen om en kvinde (Anne Bancroft), der forkludrer og forbitrer sin tilværelse. Den blankt-hysteriske form svarer ofte til indholdet, men formen er gennemgående så demonstrativ, at helheden bliver kunstig. Musikken er typisk nok af Georges Delerne, veteran fra den franske bølge.
THE SERVANT (Snylteren), England 1963. Se artiklen i nr. 66, side 148.
THE TERROR (Genfærdets terror), U.S.A. 1963. Tre dage ude og en weekend inde har Roger Corman brugt på denne rædselsetude, der også blot er blevet et lidt mat repetitionskursus i Corman-skrækeffekter. Boris 

Karloff genses med vemod.
WAY OUT WEST (Gøg og Gokke i det allervildeste Vesten), U.S.A. 1937. Repremieren på den Hal Roach- producetede, James W . Horwe-instruerede westernidyl præsenterer os for Gøg og Gokkes komiske uskyld i smukkeste udfoldelse. Højdepunkter er Gokkes konversation i diligencen, parrets yndefulde hiil billy- 

dans og en køn duet.
W HO’S MINDING THE STORE? (Hvem passer butikken?), U.S.A. 1963 Frank Tashlin og Jerry Lewis gør larmende og eksplosivt oprør mod kvinden, der aldrig har været så groft dominerende i nogen anden farce. Jerry Lewis ekspederer myterne med til tider overnaturlig grundighed, og Tashlin leger på ny tegneserie med talent. John McGiver er glimrende som det kujonerede mandkøn i én person.
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Som bekendt træder den nye filmfondordning i kraft den 1. januar 1965. 
Fra denne dato begynder pengene at strømme ind i den fond, som 
mange mener skal blive dansk films redning. Man kalkulerer med, at 
fonden vil komme til at rumme ca. 15-16 millioner kroner om året, og 
selv om ikke alle pengene skal gå til støtte af produktionen, vil det 
dog blive fordelingen af pengene til filmfolkene, som formentlig vil 
komme til at volde de nye råd og bestyrelser flest problemer. Det bli
ver ikke noget let job, og man må håbe, at de implicerede medlemmer, 
som i skrivende stund ikke er udpeget, er indstillet på at gøre et stykke 
arbejde. De retningslinier, der er nedlagt med hensyn til støtten, er jo 
ikke mere værd end de resultater, de giver i praksis.

Og man kan ikke undgå at have visse betænkeligheder, når man ser 
på de dispositioner, som er truffet af den midlertidige komité, som var 
sat til at fordele de 4-5 millioner, som finansministeren bevilgede til 
overgangsperioden.

Som bekendt kan der nu ydes støtte på manuskriptstadiet. Det er na
turligvis nyttigt, at man på den måde kan garantere film, som ellers 
ikke ville være blevet produceret, men på den anden side må man 
ikke være blind for, at en støtte på manuskriptstadiet i høj grad kan 
opfordre til, at ansøgerne satser på det meget sikre. I en udtalelse til 
BT sagde manden bag den svenske nyordning Harry Scbein, at hvis 
man i Sverige havde indført støtte til manuskripter, kunne han forudse, 
at man hvert år ville få mindst 12 forslag til film om Dag Hammar- 
skolds liv, iscenesat af Ingmar Bergman og med Alax von Sydow i ho
vedrollen.

Når man giver støtte til en filmatisering af Karen Blixens „Den 
afrikanske farm" og til et manuskript over Ulla Ryums „Natsangersken“, 
er det så ikke netop udtryk for, at man støtter accepteret lødige litte
rære værker? Skal dansk film fornyes gennem filmatiseringer af estime
rede romaner? Det mislykkedes, som man vil vide, for Ole Olsen i 1914. 
I forvejen er det uhyre svært selv for de meget kyndige filmspecialister 
at bedømme manuskripter, og har man taget i betragtning, at en række 
af de bedste moderne film er blevet skabt praktisk talt uden manu
skript? Ingen vil kunne bebrejde nogen komité, at den kommer til 
at belønne manuskripter, der resulterer i mislykkede film, men man 
vil kunne bebrejde den, hvis den søger at dække sig ind ved at give 
penge til projekter, som alle kan være enige om i hvert fald er pæne 
og seriøse. Vi kan kun håbe, at man vil være indstillet på at tage 
chancer og ikke altid belønne det, man kender, og som da aldrig kan 
gå helt galt. Men af uddelerne må man også kunne forlange propor
tionssans, og det har man vanskeligt ved at se særligt tydeligt hos den 
midlertidige komité. Det er i orden, at man vil støtte Knud Leif Thom
sen, Rif bjerg-Kjærulff-Schmidt og Carl Th. Dreyer, og det er nok 
i orden at give „Tine“ 300.000 kr., men det synes ikke meget rimeligt 
at give „Gertrud“ det samme beløb. Her havde man endelig haft 
chancen for at give Dreyer den offentlige støtte af virkelig betydning, 
som han burde have haft for længst. Det dobbelte til „Gertrud" ville 
have været naturligt, og de 300.000 kr. til „Gertrud" kommer til at se 
helt kuriøse ud, når man giver 200.000 kr. til Rifbjerg-Kjærulff- 
Schmidts „Sommer", en kvart film, der formentlig ikke har kostet mere 
at lave, og som indgår i et projekt, hvor producenten får en hel film 
for udgifterne til en kvart.

Lad os derfor håbe, at de endelige råd og bestyrelser ikke kommer 
til at bestå af Tordenskjolds soldater, men af folk med stor filmviden, 
stor kærlighed til film, med kritisk saglighed og den størst mulige 
uegennytte.
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TRUFFAUTS HELT
a f  Jørgen Stegelmann

Et portræt af helten hos Truffaut tegnes af 
træk og enkeltheder fra den korte række film, 
som indledtes for seks år siden med „Ung 
flugt", og som foreløbig har kulmineret med 
„La Peau Douce". Naturligvis er de egenska
ber, som man uvilkårligt kommer til at for
binde med denne helt, ikke altid lige iøjne
faldende i hver enkelt af Frangois Truffauts 
film, og en overbetoning af enkelte træk kan 
meget vel medføre farlige underbetoninger af 
andre, som set i en større sammenhæng må
ske bliver de dominerende.

Og alligevel synes man jo, at mødet med 
Truffauts film blandt meget andet også er ble
vet mødet med en tydeligt tegnet og konstant 
analyseret menneskelig figur, som nok fra film 
til film ændrer sin verden og spiller med i 
væsensforskellige handlinger, men som dog al
drig synes at ændre sin holdning eller skifte 
karakter. Truffauts helte er altid den samme 
helt i variationer -  det er det samme menne
ske, Truffaut har kredset om fra film til film.

Denne Truffauts helt er den timide helt, 
den frygtsomme helt og helten uden afgørel
ser. Han lader sig i grunden acceptabelt ka
rakterisere alene i disse få ord, vel at mærke 
for den, der har set hans film, og som på 
stikordene først og fremmest erindrer de va
rierede og komplicerede skildringer af helten i 
„Skyd på pianisten", den vigtigste film, når 
det gælder at finde et signalement af Truffauts 
helt.

„Skyd på pianisten" er Truffauts anden 
film, men den første, som tegner helten tyde
ligt. I det berømte „nye bølge“-nummer af 
„Cahiers du Cinéma" (december 1962) om
taler Truffaut selv „Ung flugt" som en film, 
der nærmest blev til på instinktet. Når han 
ser den i dag, virker den nostalgisk på ham 
-  den repræsenterer et stykke land, han aldrig

kan eller skal møde igen på samme måde 
som i det lykkelige 1958, da den blev opta
get -  han føler, at han aldrig mere skal finde 
et emne, der forekommer så ligetil og udfor
drer ham så enkelt og direkte.

„Ung flugt" rummer tilløb til den Truf- 
fautske helt, det frygtsomme og det undvigen
de bestemmer mange scener, tænk blot på in
terviewet hos psykologen; den er vel i det hele 
taget at betragte som heltens barndomshisto
rie. Men „Ung flugt" indtager en særstilling, 
også i Truffauts egen bedømmelse af sin pro
duktion; den er skabt uden reflektioner, på 
instinktet alene, og dens hovedperson har an
dre funktioner end at lege skitse for pia
nisten.

Men i „Skyd på pianisten" står han tyde
ligt for vore øjne, Truffauts helt, placeret 
midt i en komisk og tragisk hverdag, som 
gang på gang udfordrer ham, og som gang på 
gang dirigerer hans skæbne på opfordring af 
hans egen undvigelse og flugt.

Truffaut kalder selv „Skyd på pianisten" 
en film uden tema, og han er ikke nem at 
snakke bort fra en overbevisning om, at fil
men er dårlig -  dens manglende publikums
succes synes at tvinge ham til at nedvurdere 
den. Truffaut kan overhovedet forekomme 
meget frygtsom over for begrebet fiasko hos 
publikum. Han ved godt nok, at ingen kan 
bebrejde Robert Bresson eller „Lola Montés", 
at publikum ikke ynder dem, men selv kan 
han ikke komme uden om en fornemmelse af, 
at filmen først er kunstnerisk i plet, når pub
likum vil se den. Måske fører denne fiasko- 
frygtsomhed ham ud i uærlighed over for 
„Skyd på pianisten", der er meget mere end 
det selvsikre forsøg på at mestre alt mellem 
himmel og jord, som han nærmest gør den 
til i „Cahiers“-interviewet. Under læsningen
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indtræffer øjeblikke, hvor Truffaut ikke er til 
at skelne fra pianisten.

„Skyd på pianisten" er i hvert fald ikke en 
film uden et tema. Temaet er dens hovedper
son, temaet er hans holdning og hans væsen. 
Pianisten er et menneske uden mod, et modløst 
menneske, der altid flygter fra det farlige og 
gemmer sig for sine virkelige konflikter. Han 
er et menneske, der har valgt at leve livet 
uden at vælge -  andre træffer afgørelserne for 
ham, og han bryder sammen i flove klicheer, 
når tilværelsen stiller ham over for afgørelser, 
som ingen andre end han kan træffe.

Der er i filmen ikke så få nøglescener til 
denne meget enkle fortolkning. Da hans kone 
har måttet fortælle ham, at hele hans karriere 
kom i gang, fordi hun gik i seng med Lars 
Schmeel, bliver det for en gangs skyld ham 
selv, der skal bedømme og afgøre situationen 
-  formår han at tilgive hende? Situationen en

der i et nederlag -  pianisten skjuler sig bag 
en traditionel og krænket gestus, fornærmelse 
og skuffet vrede, et par sekunder tøver han ved 
døren, mens det inden i ham jo står klart nok, 
at det jo bare gælder om at fortælle hende, at 
han elsker hende, og at alt det med tilgivelse 
kun er et umenneskeligt nummer. Men den 
slags er alt for meget — eller for lidt -  for 
ham, og situationen er netop så enkel, at han 
udmærket kan stive sig af med den store og 
stolte gestus i samme sekund, som han bliver 
endnu mindre.

Scenen er måske den vigtigste i filmen, ikke 
mindst fordi den er fortalt på en måde, der 
akkompagnerer pianistens frygtsomhed med en 
åbenbar frygtsomhed hos kameraet. Vi undvi
ger sammen med ham tragedien, vi vil ganske 
som han helst ikke opleve for meget og lide 
for stærkt, og vi flygter ud ad døren sammen 
med ham. Og vi trækker sammen med ham

Jean-Pierre Leaud i „Ung Flugt"
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vejret i nervøs uro det korte tragiske øjeblik, 
da hans kone tager sin afgørelse og kaster 
sig ud fra vinduet.

Meget smukt redegør Truffaut i en anden 
og mere kompliceret scenefølge for spændingen 
mellem det forsigtige og det professionelt 
urokkelige hos pianisten. Han aflægger prøve 
hos Lars Schmeel og spadserer først frem ad 
gangen, mens han leder efter kontoret. Han 
er måske ikke nervøs, men da han kommer 
frem til ringeapparatets knap, tøver han -  alt 
er nok lagt klar for ham, pigen har sørget 
for denne prøve, og det er så bare hans sag 
at bestå. Men selve dette at ringe på og bryde 
gennem en afgørelse får det til at trække i 
ham; han vil helst ikke -  og tvinges så af 
tilfældet ud i det. Døren går op, og den pige, 
som har været til prøve netop før pianisten, 
forlader nu kontoret, mens vi følges med 
hende, hen ad gangen, ud af huset, ned på 
gaden og rundt om den kæmpemæssige byg
ning, der svinger rundt, mens pianistens spil 
tordner omkring os i fantastisk professionel 
sikkerhed. Der er over denne scene et bemær
kelsesværdigt præg af at undvige og flygte; vi 
holder os væk, mens det står på, sådan som 
pianisten helst var løbet. Dette er bare et 
hjørne af forklaringen på den hemmeligheds
fulde selvfølgelighed, hvormed Truffaut lader 
dette afsnit udfolde sig, kommenterende og 
ironiserende, uroligt og fuld af følelse for det 
tragikomiske i heltens afmagt.

Den musikalske sikkerhed er en død pro
fessionalisme, som pianisten nemt og meka
nisk kan gemme sig i. Efter konens selvmord 
opgiver han karrieren og flygter om bag et lidt 
avanceret hyggeklaver, og der sidder han så 
stilfærdig og diskret og lidt bedrøvet og sorg
fuld, en tragisk og patetisk skikkelse, der bare, 
når alt kommer til alt, er ganske rolig ved 
sin nye skæbne og lettet ved at være befriet 
for afgørelserne. Truffaut fortæller selv, at 
han af angst for at gøre pianisten alt for rø
rende og bevægende overdrev det egoistiske 
og det feje og derved trak ham ud i det usym
patiske. Derfor, siger han, kom fiaskoen. Så 
demonstrativ er Truffauts egen kommentar til 
pianisten — han vil for alt i verden på afstand 
af ham.

Den anden katastrofe, som møder pianisten, 
indeholdes i det sidste afsnit, hvor pigen fra 
cafeen er fulgt efter ham til familiegården.

Begivenhederne er løbet ud af hans kontrol, 
og pigen dør, da hun forfølger den afgørelse, 
som hun har taget: at ændre pianistens tilvæ
relse. Hun vil bringe ham tilbage fra skjulet, 
og han både følger med og stritter imod. Han 
følger med, fordi hun nu gerne vil have det, 
og han stritter imod, fordi tilværelsen i dag 
trods alt er god nok for ham. Den er blevet 
det skjul, som han har brug for -  han for
nemmer måske noget af det tragiske i denne 
lammelse, men han beholder hellere den end 
kaster sig ud i farlige afgørelser. Det føles 
som en tragedie, da pigen dør, men da han 
igen sidder tilbage ved klaveret i cafeen, er 
der en vis tryghed over denne genvundne ro, 
der aldrig udfordrer og aldrig forpligter. Pi
gen var for risikabel -  som alle kvinder i hans 
liv har de tvunget ham ud i noget farligt og 
katastrofalt. Den rige kvinde, der hentede det 
talentfulde barn fra hans fattige hjem for at 
give ham en dyr musikalsk uddannelse -  den 
unge servitrice, der leder ham ind i den for
nemme karriere, hvis krav han i hvert fald 
ikke menneskeligt kan honorere -  og sidst 
pigen fra cafeen, der trækker fortiden frem 
og på ny gør tilværelsen farlig. Hans brødre 
kastede typisk nok sten efter vognen, da han 
kørte bort; det første brud med trygheden er 
indtrådt, og der er i virkeligheden meget at 
sige til, at den ene broder grinende godter 
sig, da pianisten kommer tilbage til det gamle 
miljø.

Pianisten er sammen med det frygtsomme 
også sentimental. I den hurtige og klare første 
passage oplever vi pianisten fra en af de 
mest spændende synsvinkler -  det frygtsomme 
menneske midtvejs mellem angst for katastro
fen og sentimentalitet over for den grove bro
der, der søger tilflugt hos ham og -  typisk 
nok -  mest af alt kan skræmme ham med at 
forråde hans identitet. Måske er det netop 
denne trussel, der sætter pianisten i gang med 
at redde broderen fra de folk, der forfølger 
ham, men det sentimentale understreges stærkt 
i den følgende scene. Broderen er løbet ud, 
og da forfølgerne er på sporet af ham, sidder 
pianisten og spiller, mens vi hører hans tan
ker -  broderen er en slyngel, og han er selv 
ude om det, men på den anden side -  det er 
jo hans broder, så alligevel -  held og lykke. 
Og da vi har hørt ham tænke dette „Bonne 
chance", siger han det højt, mindre end et
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Charles Aznavour i „Skyd på pianisten"

sekund efter, ganske som den banale og ned
arvede folkeovertro jo forlanger det: Ønsket 
er intet værd, hvis det ikke bliver sagt højt 
og tydeligt. Sentimentalt og banalt efterlever 
han krav, som det er nemmere at fastholde 
end at bryde. Og hans loyalitet over for bro
deren og den familie, som han helst aldrig 
havde forladt, er måske al den følelse, han 
har kræfter til.

Derfor er også lillebroderen hans stærkeste 
binding til tilværelsen, og det bliver naturligt 
nok igennem ham, man nemmest kan ramme 
ham. Da drengen bliver kidnappet af de ko
miske og lurvede, men ganske farlige gangstere, 
er pianisten tvunget til at bryde sit eksil; drabet 
på cafeværten bliver derimod bare et stykke 
tilfældighed af generende karakter, et møde 
med en brutalitet, som er på tværs af al den 
tilbageholdne diskretion, som pianisten helst 
dyrker, men som han i øvrigt udmærket kan

leve sammen med, bare enhver holder sig til 
sit eget.

Det diskrete er nært knyttet til Truffaut og 
pianisten. I „Skyd på pianisten" demonstrerer 
pianisten sin erotiske blufærdighed over for 
den nemme og sympatiske pige, som han så
dan halvt om halvt lever sammen med, og som 
måske af alle er den, der begriber ham bedst, 
og som passer bedst til hans forestillinger om 
tilværelsen. Pianisten sørger hurtigt og ven
ligt for, at hun ikke viser sig halvnøgen for 
kameraet -  en scene, der virker som en prin
cipiel demonstration fra Truffaut, der aldrig 
har åbenbaret nogen trang til at udforske det 
erotiske privatliv i nogen detailler, men som 
tværtimod altid går på afstand, når handlingen 
bliver alt for intim -  sådan som han blandt 
andet gør det i „Jules og Jim".

I „Jules og Jim" finder man de samme 
træk af frygtsomhed og fejhed, af diskretion
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og flugt. Jules’ stille godkendelse af forhol
dene indeholder meget af pianistens undvigel
ser, og den afsluttende katastrofe betyder for 
ham ganske som pianistens katastrofer lettelse 
og befrielse. Og alligevel er holdningen væsens
forskellig -  Jules er ikke en Truffaut-helt af 
samme tilsnit som pianisten; hans frygtsomhed 
er ikke det samme som fej hed, men rummer 
en resignation, der er bygget på en erken
delse af langt større grundighed, end piani
sten nogen sinde har villet gennemleve. „Jules 
og Jim“ varierer frygtsomhedens tema ved at 
følge det sammen med et nyt menneske; piani
sten erstattes med Jules og fej heden derfor med 
resignation.

„La Peau Douce“ er Truffauts seneste film 
og i et og alt hans modneste. Den virker som 
en fortsættelse af „Skyd på pianisten*', men 
helt berøvet de komiske og lunerige tillæg, som 
fylder den brogede verden omkring pianisten. 
„La Peau Douce** handler om fejhedens ende
lige tragedie — i „La Peau Douce** vender 
helten ikke tilbage til et skjul, der skærmer

ham mod katastroferne; han går simpelt hen 
til grunde. Som pianisten er han professionel, 
stor forlægger og intellektuelt succesmenneske 
af samme sikkerhed, som prægede pianisten i 
hans store dage. Og ingen af dem formår 
menneskeligt at leve med deres tilværelse. 
Forskellen er blot den, at pianisten har mistet 
sin og aldrig vil tilbage -  forlæggeren er end
nu i triumferne, og han vil ikke af med dem. 
Ja, problemet eksisterer i grunden overhovedet 
ikke for ham: Helten i „La Peau Douce** har 
på ny valgt at leve uden at vælge, og det 
synes at forekomme ham problemløst at få 
tingene jævnet og konflikterne blæst bort, 
eTIeFrhvert fald udsat. Han lever som piani
sten i håb om, at tingene ikke ændrer sig. 
Han er lykkelig gift og har en lille datter, 
som han elsker. Han møder en sød ung ste- 
wardess, som han forelsker sig i, og som han 
bedrager konen med. Han klarer det altsam
men pænt og forholdsvist nemt og føler kun 
iidt ubehag, når konen er ved at komme på 
sporet af elskerinden og plager med vanske-

Oscar Werner i „Jules og Jim“



Franfoise Dorleac og Jean Desailly i „La Peau Douce"

lige spørgsmål. Han er for frygtsom og for fej 
til at tage blot én eneste konsekvens, og det 
koster ham hans liv. Afgørelsen træffes først 
af pigen, men han kommer sig såmænd nok 
-  og så af konen, der dominerer filmens 
sidste billede.

Forlæggeren i „La Peau Douce" er forsigtig 
og høflig og velopdragen, venlig og diskret, 
og Truffaut lader sin film være præget af 
de samme egenskaber. Et eksempel: Det ba
nale hotelværelse ligger i halvmørke, da han 
bange og forsigtigt ringer pigen op, og da af
talen er truffet, løber han værelse og bade
værelse og entré igennem som en fjollet dreng 
og tænder alt lyset; en beskeden, men sær
deles tydelig demonstration af hans tilfreds
hed med successen. Diskret er filmen på ny i 
det erotiske, men ikke uklar; den erotiske be
sættelse og den ægteskabelige erotik bliver 
med ganske små træk sat mod hinanden, begge

til belysning af hans opstemte afmagt over for 
alt andet end de nemme kompromiser.

Og da elskerinden pludselig tager sin afgø
relse og flygter fra forlæggeren, lader Truf
faut os stå og se på det lige så afmægtige 
som den afmægtige intellektuelle helt, der kig
ger ned efter hende fra højhuset, og som ser 
hende køre bort ad en lang og grå gade mel
lem høje huse. Afmægtigt og lettet, ganske 
som pianisten i lettelse så tingene ændre sig 
tilbage til det nemme og det almindelige.

Tragedien er dobbeltbundet både i „Skyd 
på pianisten" og i „La Peau Douce". I fil
mens sidste scene sidder forlæggeren på sin 
restaurant og læser dagens avis, rolig og vel
tilpas, katastrofen er overstået. Da han opda
ger, at hans kone står foran hans bord og pe
ger på ham med et jagtgevær, bliver han først 
for alvor bange. Frygtsomheden er omme.
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GODARDS HELTE
a f  Frederik Gr. Jungersen

Da det kan være lidt vanskeligt at holde rede 
på Godards produktion, skal her først gives 
en lille oversigt: Fra 1954 til 1958 laver han 
4 korte film. Fra 1959 til i dag 8 spillefilm: 
„Aandeløs“, „Den lille soldat“, „En kvinde 
er en kvinde", „Livet skal leves”, „Les cara- 
biniers", „Le mépris“ (som i skrivende stund 
står foran sin Danmarkspremiere under titlen 
„Jeg elskede dig i går"!), „Bande å part" og 
„La femme mariée". Ind imellem har han la
vet bidrag til 3 internationale „novellefilm-

Anna Karina og Michel Subor i „Den lille soldat"

antologier", hvoraf ingen har været vist i 
Danmark.

Hos Truffaut eller f. eks. Welles og Ozu 
er hovedpersonen egentlig den samme fra film 
til film, blot anbragt i forskellige situationer. 
Men hos Dreyer, Lang og Ro s s ellim  (for nu 
at nævne 3 af Godards yndlinge) er der ingen 
sådan gennemgående figur; det er en idé, en 
livsindstilling, der holder disse filmskaberes 
oeuvre sammen -  ikke en skikkelse eller 
„helt".

Selv om Godard passer bedst i den sidste 
gruppe, er det alligevel muligt at påvise visse 
fællestræk ved hans helte. Det vil forhåbent
ligt ikke virke formasteligt, at en dansker i dag 
giver sig til at skildre Godards hovedpersoner; 
vi er jo 4 film bagefter, d.v.s. vi mangler 
halvdelen! Det følgende er blot tænkt som 
et foreløbigt forsøg på at karakterisere den 
godardske protagonist, først og fremmest gang
steren Michel Poiccard i „Aandeløs" og den 
hemmelige agent Bruno Forestier i „Den lille 
soldat".

Som Buriuel har en fortid som entomolog, 
således har Godard et diplom i etnologi. Bu- 
nuel viser os køligt menneske-insekterne under 
sin lup og demonstrerer de primitive drifters 
hæmningsløse udfoldelser. Godard sagde i 
„programerklæringen" til „Livet skal leves" 
(i „Kosmorama 59"), at Reichenbach udspio
nerer, Bresson driver klapjagt på sine perso
ner, mens han (Godard) blot ville følge hen
de (Nana); altså intet andet end være god 
og retfærdig (som Rossellini). Dette gælder 
ikke blot den nævnte film; i et interview 
dagen efter premieren på „Aandeløs" udtalte 
Godard, at filmen var „en dokumentarfilm 
om Jean Seberg og J.—P. Belmondo". Han 
opstiller figurerne, og så lader han ellers 
foretagendet gå nogenlunde af sig selv. Må



ske er det snarere et psykologisk end et etno
logisk eksperiment, han laver:

Det er som om hovedpersonen i hver af 
hans film har fået en overdosis af én bestemt 
karakteregenskab: frækhed (,,Aandeløs“ ), tvivl
rådighed i forbindelse med intelligens („Den 
lille soldat"), kvindelig stædighed („En kvin
de er en kvinde") og kvindelig karakterløs
hed i forbindelse med ufordærvethed („Livet 
skal leves"); men det fremgår desuden klart 
af referater, at 'egenskaben’ i „Les carabi- 
niers" er hensynsløshed i forbindelse med 
dumhed, i „Le mépris" vistnok usikkerhed, i 
divertissementet „Bande å part" formodentlig 
frækhed igen, men når jeg gætter på forfæn
gelighed og sanselighed i „La femme mariée", 
er det et skud i tågen.

Dybest set er alle personerne usikre og sø
gende (som også filmene); Patricia siger et 
sted i „Aandeløs": „Jeg ved ikke, om jeg er 
fri, fordi jeg er ulykkelig, eller om jeg er 
ulykkelig, fordi jeg er fri." Bruno spekulerer 
over, om han er lykkelig ved at føle sig fri 
eller fri, fordi han er lykkelig.

„Heltene" når til selverkendelse og dermed 
frihed i slutningen af filmene, men det er for 
sent: konsekvenserne af deres „overdosis" ind
henter dem.

Truffaut har foretaget en inddeling efter de 
første 6 film; han foretrækker „Aandeløs", 
„Livet skal leves" og „Le mépris", for her 
har Godard først og fremmest filmet sine fø
lelser; i „Den lille soldat", „En kvinde er en 
kvinde" og „Les carabiniers" filmer han sine 
tanker. Dette går selvfølgelig mest på idé og 
stil, altså filmene som helhed, men siger dog 
også noget om karakterskildringen, som i de 
3 sidstnævnte er mere beregnet og skematisk.

Den franske kritiker Jean Collet, der for 
nylig har udgivet en bog om Godard, påpe
ger, at der dels er meget komplicerede per
soner som Bruno Forestier, og dels de meget 
primitive, som de to „carabiniers". Godard 
benægter det; alle hans personer er i grunden 
naive. — Man kan tilføje, at ingen af dem 
har noget af den frygtsomhed eller veghed, 
der er så typisk for Truffauts helte, ejheller 
den depravation, man finder hos den ene per
son i det par (en „skyldig" og en „uskyl
dig"), der optræder i hver af de 4 Chabrol- 
film, vi har set.

Godard dyrker tydeligt nok handlingsmen

nesket; hans mandlige hovedpersoner lige fra 
kortfilmen „Tous les gar?ons s’appellent Pa
trick" er nogle formidable pigej ægere. De 
kvindelige hovedpersoner er naturligt nok min
dre aktive, men end ikke den svage og karak
terløse Nana er så passiv som Truffauts skik
kelser; det samme gælder den efter godardske 
forhold tvivlrådige Bruno. I „Les carabiniers" 
synes denne dyrkelse af action at være ført 
til sin yderste grænse: 2 stupide daglejere dra
ger i krig, lokket af løfter om, at de kan gøre 
lige, hvad de vil. -  De plyndrer, voldtager og 
myrder, men bliver til sidst dræbt af nogle, 
der er stærkere end dem. Hæmningsløs selv
udfoldelse fører før eller senere til under
gang.

Den interessanteste af Godards helte er 
utvivlsomt Michel Poiccard alias Laszlo Ko- 
vacs alias Jean-Paul Belmondo i „Aandeløs". 
Kvaliteterne i instruktørens øvrige film ligger 
mere i stilen og idéen end i karakterskildrin
gen.

Ikke alle synes, at „Aandeløs" er den bed
ste nouvelle vague-film, men de fleste er enige 
om, at det er den mest repræsentative, og der
ved bliver dette „barn af århundredet" den 
væsentligste figur i 1960’ernes film; som 
nævnt spillede Jean-Paul Belmondo rollen, 
som startede hans raket-karriere som fransk 
films phallos-symbol. Karakteriseringen er af 
en mageløs spontaneitet og autenticitet. Ingen 
„litterær" psykologisering -  ingen freudianske, 
sociale eller politiske „forklaringer".

Denne anarkists „acte gratuit" (den impul
sive nedskydning af betjenten) har mange pa
ralleller i fransk åndsliv. Man mindes især hin 
Lafcadio Wluiki, som i André Gides „Vati
kanets kældre" uden nogen fornuftig grund 
skubber en mand ud af et ekspres-tog; lige
ledes helten i Albert Camus’ „Den fremmede", 
som lige så tilfældigt skyder en araber ned. 
Hvad angår fransk film, kan man anføre, hvad 
Truffaut har skrevet i den førnævnte Godard- 
bog: „„Aandeløs" er en arvtager efter Jean 
Vigos „L’Atalante". Vigos film slutter med, 
at Jean Daste og Dita Parlo omfavner hin
anden lidenskabeligt på sengen. Den aften 
må de bestemt have undfanget et barn: Bel
mondo i „Aandeløs"."

Det ligger lige for at drage en parallel med 
den mest tidstypiske franske førkrigsfilm, „Tå
gernes kaj": en desertør dumper ned i et va-
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gabondmiljø, forelsker sig i en pige, men bli
ver skudt ned af en frastødende bejler i sid
ste scene. Jean Gabins figur var selvmedli
dende, defaitistisk og „litterær*4. Hvad Michel 
Poiccard måtte have af selvmedlidenhed, op
vejes helt af den frodige humor, den skødes
løse savoir vivre, den mærkelige blanding af 
barnlighed og kynisme. Også Poiccard er præ
get af dødsdrift („vivre dangereusement jus- 
qu’au bout“ ser vi i nærbillede på en plakat, 
han går forbi); både han og Bruno spørger 
deres respektive piger, om de også somme
tider tænker på døden.

Onde tunger påstår, at „Aandeløs** engang 
vil blive anset for lige så tidsbundet og for
ældet, som „Tågernes kaj“ bliver det i dag. 
Det lyder utroligt; foruden klipningen og an

dre formelle ting er selve karakterskildringen 
i „Aandeløs** langt mere revolutionerende, end 
i Gabin-filmen i sin tid. Det mest slående er 
måske ophævelsen af det stramt tilrettelagte 
psykologiske mønster; ikke blot i handling, 
men også i tale og tanke giver både Poiccard 
og Forestier udtryk for en afslappet given sig 
hen til tilfældige indfald og associationer; det 
ses tydeligst i sengescenen og fotograferings
scenen i henholdsvis „Aandeløs** og „Den lille 
soldat**.

Godard siger selv, at „Le mépris** er hans 
første film, hvor personerne følger en mere 
stringent psykologisk udvikling. Også i andre 
henseender betegner han filmen som et vende
punkt i sin karriere. Måske har vi en helt an
den Godard om et par år?

Jean-Paui Belmondo i „Aandeløs**
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CLOSE UP
Som bekendt har den komité, der tager sig 
af at udpege danske film til de internationale 
festivaler, fundet ud af, at Annelise Hovmands 
„Sekstet1' skal repræsentere dansk film i kon
kurrencen om næste års Oscar for bedste uden
landske film. Det ville ikke være uinteressant 
at få en redegørelse for begrundelsen af dette 
valg. „Sekstet" fra 1963 er ikke blot en meget 
dårlig film, men selv kritikerne kunne enes 
om, at den var dårlig. Vi husker, at kun Bris 
fra BT kunne lide den. Og siden er dog kom
met både „Tine" og „To", der nok ikke er 
ophidsende og uden store chancer i en inter
national sammenhæng, men som dog ikke er 
direkte dilettantiske. Hertil kommer, at uan
set om Poul Bach har skrevet sit manuskript 
før „Weekend", må „Sekstet" i udlandet tage 
sig ud som en tarvelig efterligning. Tror man, 
at Ingrid Thulin kan hente præmien hjem i 
en elendig rolle, som hun tilsyneladende helt 
havde opgivet at få mening i. Valget af „Seks
tet" forekommer talentløst, og man må håbe, at 
de mennesker, der nu skal til at administrere 
de penge fra den nye filmfond, som skal 
bruges til reklame for dansk film i udlandet, 
må vise sig i besiddelse af lidt bedre film
smag og betydelig mere realitetssans.

I . M .

★

Den 12. november døde forfatteren og film- 
historikeren Arnold Hending, 62 år gammel. 
Hending var én af de få flittige danske film
skribenter, og om sin store kærlighed, den

danske stumfilm, har han skrevet en lang 
række bøger, der ikke kunne kaldes kritiske 
eller meget eksakt videnskabelige, og som 
derfor ofte blev betragtet med en vis over
bærenhed. I modsætning til det meste af, hvad 
der herhjemme skrives om film, var de imid
lertid skrevet på en grænseløs kærlighed til 
emnet, og under den causerende, anekdotiske 
og gammeldags lyriske stil ligger der dog et 
stort stof. Hending var ikke og ville ikke 
være den analytiske kritiker. Han var ind
samleren, og i hans hjernekiste rummedes 
et utroligt personalhistorisk materiale, som 
kombineret med oplysningerne fra hans store 
samling af billeder og programmer gjorde, at 
man sjældent gik forkert i byen, når man kon
sulterede Hending om dansk stumfilm. Han 
var tilmed et festligt og glad menneske, en 
københavner, der blev skidt tilpas, når han 
kom vest for Damhussøen. På museet vil vi 
savne hans besøg, når han veloplagt kogende 
identificerede billeder og fortalte anekdoter 
om smukke Alma og flotte Ebba, og det er 
vemodigt, at man ikke mere skal forene sig i 
bøn med ham over en frokost i én af de kæl
derbeværtninger, han elskede. Størstedelen af 
Hendings værdifulde samling er efterhånden 
endt på museet, men Hendings hukommelse 
har vi nu ikke mere ved hånden. Fremtidige 
danske filmforskere vil nok finde, at Hen
ding har gjort meget for at redde oplysninger 
af værdi. Men der var stadig så meget, man 
lige skulle have spurgt Hending om, og den 
danske filmforskning får det vanskeligere efter, 
at han er gået bort. I.M.

V i har modtaget:
I sin indledning til Joseph Loseys „The Gypsy and the Gentleman" fandt Poul Malmkjær, at den brune grundfarve, der går igen i de fleste af filmens udendørsscener, er „inspireret af Gainsborough snarere end af Rowlandson, som det er hævdet. Gainsborough passer også bedre til tiden."At filmens farver skulle være inspireret af Rowlandson, blev „hævdet" af mig i artiklen „Engelsk film på vrangen" i „Kosmorama 66", og jeg støttede mig til en udtalelse af Losey i „Cahiers du Cinéma“s særnummer om ham fra september 1960. Loseys kommentar til sin fængslende film fortjener at gengives i sin helhed:„Jeg søger altid en visuel stil i mine film, og en af grundene til, at jeg gik i gang med „Gypsy" (hvis manuskript jeg ikke brød mig særlig om) var, at jeg regnede med at have mulighederne for at lave stiløvelse. Og jeg tror for øvrigt, at det er lykkedes at gengive den præcise farve og komposition i Thomas Rowland-

sons farveraderinger, hvis vitalitet belyser denne særlige periode i Englands historie så ypperligt. Jack Hildyard, Richard Macdonald og Ralph Brinton delte denne idé, og vi har gengivet denne visuelle stil. Desværre er filmens stil, som De ved, bl. a. blevet ødelagt af en sentimental, langsom, tung og karakterløs underlægningsmusik, som jeg kæmpede stærkt mod. Og filmen blev yderligere destrueret ved, at producenterne satte sig kraftigt imod min klipning. Men hvis De kan se filmen uden lyd, tror jeg, De vil indrømme, at dens visuelle stil er temmelig bemærkelsesværdig."
Morten Piil.

Undskyld, måske tager jeg fejl. Vitalitet var der jo også i Gainsboroughs eller Constables landskaber, og da Rowlandson i første række er satiriker så . . . Navne er altid herligt citatstof, men det er lige så morsomt for læseren at prøve at efterforske deres reelle værdi i citatet. Måske kunne også Losey tage fejl -  næppe i dette tilfælde -  men bare engang. Jeg har efter „Kosmorama 66“ fået genopfrisket engelsk malerkunst under George III. Tak Pim, tak Losey. P.M.
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A F  M O R T E N

Er „Cahiers du Cinéma“s dage talte? Det me
ner i hvert fald det estimerede ugeblad „Arts“, 
hvor man for nylig udstedte „Cahier“s døds
attest og repeterede det berømte tidsskrifts 
historie i en vemodig artikel, der nærmest 
havde karakter af en nekrolog.

"For os er „Cahiers du Cinéma“ officielt 
afgået ved døden i begyndelsen af efteråret 
1964, med nummer 158, helliget Mizoguchi“, 
skrev Christian Ledieu, og som dødsårsag an
gav han et økonomisk lederskifte, der gør eje
ren af herrebladet „Lui“, Daniel Filippachi, 
ansvarlig for „Cahiers du Cinéma“s materielle 
fremtid. Meget kunne således tyde på, at det 
legendariske blads avancerede position i film- 
tidsskriftverdenen er bragt i alvorlig fare, og 
der kunne måske derfor være grund til at se 
tilbage og prøve at danne sig et indtryk af 
bladets kaotiske historie.

Det første nummer af „Cahiers du Ciné- 
ma“ udkom 1. april 1951 under redaktion af 
André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze og Lo 
Duca. Fra første færd støttede bladet sig til 
den tradition, Jean George Auriol havde skabt 
med det „gule“ „La Revue du Cinéma“ (1946 
—49). I sin jubilæumsoversigt over „Cahiers’“ 
historie i nummer 100 fremhævede Doniol- 
Valcroze, at det lige fra begyndelsen var André 
Bazins idéer og anskuelser, der angav bladets 
linie, selv om Lo Duca var den organisatoriske 
drivkraft. I marts 1957 erstattede Frie Rohmer 
Lo Duca i redaktionen, men det var først ved 
André Bazins død i november 1958, at virke
lige opløsningstendenser begyndte at gøre sig 
gældende. De skribenter, der først og frem
mest havde givet bladet vitalitet og inspira
tionskraft -  Frangois Truffaut, Jean-Luc Go
dard, Jacques Rivette, Claude Chabrol etc. -  
gik nu over i de aktive instruktørers rækker 
og fik ikke efterfølgere af samme format. Og 
i juli 1963 dannedes af gådefulde grunde en 
redaktionskomité, bl. a. bestående af Doniol- 
Valcroze, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, 
Pierre Kast, Luc Moullet, Jacques Rivette, Eric 
Rohmer og Fran^ois Truffaut, men denne op

P I I L *  ★  ★

stilling af en gammel slagorden kom ikke til 
at betyde, at for eksempel Truffaut og Godard 
vendte tilbage som aktive bidragydere.

I 1955 rettede Lindsay Ander son i „Sight 
and Sound“ et giftigt angreb på „Cahiers du 
Cinéma“, foranlediget af det berømte særnum
mer om FUtchcock. Anderson satte til slut fin
geren på franskmændenes måske ømmeste 
punkt: „Disse kritikere interesserer sig i vir
keligheden slet ikke for Hitchcock,“ konklu
derede han. „De interesserer sig først og frem
mest for sig selv.“ Der er uden tvivl megen 
sandhed i denne påstand; men med vor nuvæ
rende bagklogskab tages brodden af Andersons 
angreb, for er det ikke ganske naturligt og 
berettiget, at instruktørbegavelser som Truf
faut, Godard og Chabrol på dette stadium af 
deres udvikling „interesserede sig mere for sig 
selv end for Hitchcock?“ De digtede selv med 
på Hitchcocks film, de projicerede deres egen 
personlighed ind i hans suggestive billeder, 
der så let kunne underkastes allehånde for
tolkninger, og på den måde ramte de -  når 
kunstner- og kritikerfantasi faldt sammen — no
get centralt hos Hitchcock. Navlebeskuelse er 
en ung kunstners privilegium, og ingen kan 
forvente kritisk ligevægt, når han løfter hove
det mod afguden.

Det indviede studie i Hitchcocks amerikan
ske produktion er et af „Cahiers du Cinéma“s 
smukkeste resultater. Et andet er den ubarm
hjertige udrensning i fransk film, som Fran- 
gois Truffaut indledte i 1954 med sin famøse 
artikel „Une certaine tendance dans le cinéma 
fran£ais“, en hårdt tiltrængt udlugning, der 
ryddede vejen for „Nouvelle vague“. Truffaut 
tog sit udgangspunkt i Autan-Laras og Delan- 
noys beundrede romanfilmatiseringer og påvi
ste, at disse film blot var forfladigede og for
grovede illustrationer til bøgerne, fulde af 
nem blasfemi og tarvelig misantropi. Over 
for denne tradition de la qualité (også repræ
senteret af navne som Yves Allegret, Clouzot 
og Clément) satte Truffaut de virkelige dig
tere i fransk film: Renoir, Bresson, Fati, Coc-
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teau, Becker, Gatice, Leenhardt -  de instruk
tører, der omformede deres stof i overens
stemmelse med en personlig vision, de rigtige 
auteurs. Og hermed var principperne for den 
enormt indflydelsesrige kritiske metode kaldet 
la politique des auteurs angivet. Man kårede 
en favorit og forsvarede derefter systematisk 
alle hans film. Metoden havde den fordel, at 
den samlede opmærksomheden om instruktø
ren og derved ansporede til en tematisk sna
rere end impressionistisk kritik, en kulegrav
ning efter motivligheder blandt de overfladisk 
forskelligartede værker i en filmkunstners pro
duktion. Mange obskure overfortolkninger 
fulgte uvægerligt med denne fremgangsmåde, 
men den viste sig frugtbar og nyttig, ikke 
mindst som polemisk redskab. Når Frangois 
Truffaut og Jacques Rivette i dag spørges om 
deres stilling til auteur-teorien, er kernen i 
deres svar: „Vi overdrev, men det var nød
vendigt på det tidspunkt." Og Truffaut står 
i alt væsentligt stadig fast ved sine værdi
domme: „Jean Delannoys bedste film vil al
drig kunne måle sig med Jean Renoirs dår
ligste. Det er, hvad jeg mener med la poli
tique des auteurs."

Da „Nouvelle vague“ brød igennem, opstod 
der en mærkelig situation for „Cahiers du 
Cinéma". Slaget var vundet, det regnede med 
indbyrdes skulderklap, og afløserne for Truf
faut, Godard etc. stod i et tomrum og havde 
intet frygtindgydende at rette det polemiske 
skyts mod. Måske som følge heraf blev de kri
tiske standpunkter ekstra ekscentriske, men 
bladet rummede stadig en mængde værdifuldt 
stof, deriblandt en række udførlige og til
bundsgående interviews med store instruktø
rer fra hele kloden. Losey, Preminger, Min- 
nelli, Fuller og Cukor blev periodens helte, og 
der kom imponerende særnumre om italiensk 
film og „La Critique". Men fra omkring num
mer 130 domineredes bladet mere og mere af 
en række nytilkomne unge skribenter, der dyr
kede det højtravende og meget uigennem
trængelige som aldrig før i bladets historie, 
og denne anstrengt filosofiske „kritik", der 
svævede højt over selve filmene i splendid 
isolation, kom til at skæmme særnummeret om 
Howard Hawks alvorligt. Endelig udførtes 
så den hidtil sidste kraftpræstation med det 
fede nummer 150-51 om amerikansk film, et 
pragtfuldt og uvurderligt opslagsværk, der dog

ikke gav nogen løfter om en vitalisering af 
bladets kritiske stab.

„Cahiers du Cinéma“s væsentligste filmhisto
riske indsats har været dets betydelige andel 
i „Nouvelle vague“s gennembrud. Men dette 
konkrete resultat er nært forbundet med den 
filmkritiske linie, bladet førte op gennem halv
tredserne. Man forsvarede en vis form for 
filmkunst, lod sig inspirere af den og videre
førte den i sine egne værker. Derfor er der 
grund til at understrege bladets rent filmkriti
ske virke og dets vældige indflydelse. Og 
dette gør man måske bedst ved simpelthen at 
opregne alle de navne, der er blevet „opda
get" eller genvurderet i „Cahiers du Cinéma“s 
spalter. Man kan være enig eller ej -  syns
punkterne har næsten altid haft interesse, for 
de blev som regel forsvaret af intelligente 
entusiaster. Her er så en alfabetisk liste over 
„Cahiers“-instruktører, de navne bladet har
sat højere end almindeligt i internationale kri
tikerkredse og har lært os at betragte på en 
ny måde:

Robert Aldrich Friedrich W . Murnau
Alexandre Astruc Max Op hiils
Budd Boetticher Gerd Oswald
Richard Brooks Robert Parrish
Vittorio Cottajavi Arthur Penn
George Cukor Otto Preminger
Allan Dwan Nicholas Ray
Blake Edwards Jean Renoir
Samuel Fuller Roberto Rossellini
Sacha Guitry Don Siegel
Howard Hawks Douglas Sirk
Alfred Hitchcock Josef von Sternberg
Fritz Lang Frank Tashlin
Jerry Lewis Jacques Tourneur
Joshua Logan Edgar G. Ulmer
Joseph Losey Roger Vadim
Leo McCarey King Vidor
Joseph L. Mankiewicz Raoul W  al s h
Anthony Mann Don Weis
Jean-Pierre Melville Or son Welles
Vine ente Minnelli Paul W end ko s
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Det har været på tale, at De skulle lave en 
filmatisering af Rolf Hochhuchs stykke „Sted
fortræderen". I  „Leon Morin Prétre" var De 
også inde på katolsk område. Er De selv reli
giøs?

-  Jeg er ateist i så høj grad, at jeg endda 
er imod idéen om Guds eksistens. I „Leon 
Morin Prétre“ har jeg netop i slutningen af fil
men vist to ulykkelige mennesker i skarp mod
sætning til bogen, hvor præsten ikke falder for 
pigen og derfor er lykkelig, da han tager af
sked med hende. Han har jo troen, og den 
løser hans problem. Pigen derimod lider fryg
teligt. Det gør hun også i filmen, men jeg har 
med vilje også ladet Belmondo forsøge at ud
trykke smerte ved afskeden, fordi det netop 
var så vigtigt for mig at vise, at der hersker 
stor tvivl om, hvormeget min præst egentlig 
tror. At gøre ham troende, er det samme som 
at gøre ham lykkelig, og lykkelige mennesker 
interesserer mig ikke, fordi de ikke har noget 
at berette.
Hvor har De hentet denne præstefigur?

-  Han er sammensat af forskellige træk fra 
de katolske præster, jeg har mødt i mit liv. 
Jeg kan fortælle Dem om én, som jeg var 
sammen med som soldat under krigen. Vi var 
stationeret i Neapel, og en nat gik vi sam
men i byens gader. Byens prostitution var 
dengang organiseret på den måde, at luderne 
havde små drenge til at hjælpe sig, fordi det 
var ulovligt at trække på gaderne, og kon
trollen var i modsætning til vore dages Frank

Møde med
M ELVI LLE
af Ole Michelsen

rig ret skrap. Disse små drenge på 8-10 år 
løb omkring med billederne af pigerne, og 
mændene kunne da på den måde vælge, hvem 
de ville i kontakt med. Min præstemand så på 
nogle af disse billeder, og pludselig sagde 
han: „Hende dér tager jeg.“ For at drille ham 
sagde jeg: „Pas på! Gud ser dig.“ Han sva
rede: „Tror du virkelig, at Gud ser på mig?“ 
Han tvivlede altså, og han kom derfor som 
menneske til at interessere mig langt mere. 
Han er siden blevet mig en dyrebar ven . .  . 
Selvfølgelig er Belmondos figur ikke alene 
bygget på ham. Jeg har mødt mange præster, 
som er gået ind for kaldet med den hellige 
ild i kroppen, men som sidenhen af en eller 
anden grund har mistet troen. Det kan man 
fremstille på film. Ethvert menneske, som på 
grund af tvivl arbejder sig ud af den situa
tion, det lever i, betyder noget for mig. Det 
i-sig-selv-hvilende menneske er uden historie. 
For at vende tilbage til Rolf Hochhuch, så 
kan jeg sige, at hans stykke er meget spæn
dende, men dets emne er så snævert, at jeg 
ikke selv med min bedste vilje kan se nogen 
film i det. Det er godt teater, og det skal 
spilles på teater.
Ville filmen i givet fald blive mødt med mod
stand hos de franske katolikker?

-  Nej, bestemt ikke.
Og dog var skuespillerne ved at blive flået 
levende ved premieren i  Paris.

— Læg vel mærke til, at det ikke var kato
likkerne, der gjorde vrøvl. Det er der mange
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Jean-Marie Robain i „Le Silence de la mer“ (1947)

ikke-katolikker, der har fået galt i halsen. De 
franske katolikker er meget liberale, de har jo 
ingen grund til at ængstes. Tomaterne og æg
gene kom fra en helt anden kant. Vi har nem
lig i Frankrig et lille problem med nogle 
yderligtgående unge mennesker, hvis fædre 
blev henrettet eller sat i fængsel, fordi de holdt 
på den forkerte hest under krigen. Disse dren
ge er fascistisk indstillet af sentimentale grun
de. De hader, fordi man tog deres fædre fra 
dem, da de var ganske små. Derfor gør de 
oprør nu.
Efter den religiøst-psykologiske „Leon Morin 
Prétre“ kom kriminalfilmen „Le Doulos" 
( „Døden giver ikke kredit") bygget over Pierre 
Lesous roman. Hvad har dette pludselige skift 
i emnevalget betydet for Dem?

-  Jeg foretog dengang i 1962 et helt kon
sekvent spring fra det psykologiske til det 
spændings- og handlingsprægede stof. Mine 
tidligere film har alle på en eller anden måde 
været psykologiske, men pludselig fandt jeg 
ud af, at jeg var færdig med denne genre, og 
jeg vil ikke i fremtiden komme til at lave 
flere psykologiske film. Det er sådan i vores 
metier, at man, hver gang man står foran at

skulle lave en ny film, ønsker, at den overho
vedet ikke skal komme til at ligne den fore
gående. Det er ikke noget, jeg har patent på. 
Sådan føler vist alle instruktører. Men jeg ad
skiller mig måske fra de andre ved direkte 
ikke at kunne lide mine tidligere film. Min 
utilfredshed er samtidig min stærkeste inspira
tion, idet jeg føler, at det må kunne lade sig 
gøre at lave noget bedre næste gang. Man le
ver i det forfængelige håb om én gang at blive 
tilfreds, og det er derfor jeg bliver ved med 
at lave film. Men det er en underlig situation 
for mig, for jeg er tit ved møder i forskellige 
filmklubber stået frem og har på det kraftigste 
angrebet mine film, mens andre har forsvaret 
dem som rasende. Det er en meget mærkelig 
fornemmelse.
Den nye film, De arbejder på, skulle så blive 
noget andet end en kriminalfilm?

— Ja, „Le Deuxiéme Souffle" bliver en halv- 
politisk-spionfilm, men jeg kan ikke lide at 
udtale mig ret meget om den endnu, da jeg 
i øjeblikket slås med forskellige mennesker 
om, hvem det egentlig er, der har købt rettig
hederne til filmen. Det var nu mig, der kom 
først, og en anden producent, som for en uge
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siden startede optagelserne til en film på basis 
af den samme roman, har måttet pakke sam
men, men sagen er endnu ikke ude af ver
den, og derfor kan jeg ikke udtale mig nær
mere.
En ren teknisk ting kan man formodentlig 
spørge Dem om i den forbindelse. V il „Le 
Deuxiéme Souffle“ i lighed med de fleste af 
Deres tidligere film  udelukkende blive optaget 
i atelier. Jeg ved, at De mener, at det er bil
ligst at lave film  i kunstige omgivelser.

-  For det første er det billigst, men for
øvrigt hader jeg det man kalder „naturlige 
omgivelser*', som for eksempel en mand som 
Godard arbejder så meget med. Det, det for 
mig drejer sig om at fremstille på film, er en 
virkelighed, som er mere virkelig end virkelig
heden. Det lyder paradoksalt, men det „na
turlige billede** eksisterer ikke på film. Kame
raet skal ikke afdække, det skal skabe. Man 
må dræbe virkeligheden i sandsynlighedens 
navn. (Il faut tuer la réalité au nom de la

vraisemblance). Jeg skal i praksis vise Dem, 
hvad jeg mener. (Melville fører mig op i sit 
private klipperum og viser mig den første 
rulle af „Døden giver ikke kredit**. Vi ser 
Serge Reggiani gå gennem et øde kvarter i ud
kanten af Paris).

-  Første etape her måtte nødvendigvis ta
ges i „naturlige** omgivelser. Men fra det øje
blik, hvor han når frem til det gamle hus, 
hvor diamanttyven sidder og vurderer sit sid
ste kup, er alt lavet i studierne her hos mig. 
Dekorationen er bygget op som en nøje kopi 
af huset. Reggiani går op ad trappen til det 
værelse, hvor manden sidder og arbejder. (Her
på følger den sekvens, hvor Reggiani beder 
vennen om at låne hans revolver, og hvor han 
pludselig imod al forventning skyder vennen. 
Mel ville gentager scenen ca. 10 gange, mens 
han analyserer den). Se først belysningen. 
Rummet er kun oplyst af den lampe, som 
manden sidder og arbejder ved. Det ville have 
været umuligt, at den lampe kunne kaste lys 
ned i den skuffe, hvor Reggiani søger revol-

Jean-Paul Belmondo og Serge Reggiani i „Døden giver ikke kredit“
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veren. Skuffens indhold bliver da belyst indi
rekte. Tilskueren er nysgerrig og skal da også 
have lov til at se ned i skuffen. Dette er ikke 
virkeligt, men arrangeret udi den mindste de
talje. Reggiani står nu med revolveren i hån
den, og pludselig retter han den mod vennen 
og trykker af. (Melville låser billedet fast. 
Det sidste vi så, var manden, der sank ned fra 
stolen). Jeg har her anbragt to små gummi
ampuller under skuespillerens jakke og for
bundet dem med det, tilskuerne tror er led
ningen fra lampen. I det øjeblik skuddet går 
af, ser man røgen fra det løse krudt i revol
veren. En brøkdel af et sekund senere her man 
en lille støvsky på mandens jakke. Det kom 
fra den ene af ampullerne, og en brøkdel af 
et sekund senere strømmer der blod fra den 
anden ampul. Kun de færreste lægger mærke

til disse detaljer, men hvis bare én savner støv
skyen fra jakken, hvor kuglen gik ind, ville 
scenen efter min mening være mislykket.
Er disse tekniske detaljer allerede fastlagt un
der udarbejdelsen af drejebogen, eller finder 
De på dem under optagelserne?

-  Nej, de er alle fastlagt på forhånd og 
står at læse i den færdige drejebog. Jeg holder 
ikke af at improvisere, da det belaster både 
skuespillere og teknikere unødigt. Da jeg under 
tilrettelæggelsen af mine film kræver fuld
stændig ro, flytter jeg til provinsen og lejer 
mig ind på et hotel, idet jeg på forhånd sikrer 
mig et privat badeværelse. Jeg flytter min skri
vemaskine ind i badeværelset, og så går jeg 
i gang med at arbejde. Jeg elsker badeværel
ser. Hele drejebogen til „Le Doulos“ blev 
lavet i et badeværelse med to store badekar.

LÆSERBREV
Ved et tilfælde erfarer jeg om et angreb på TV-an- meldere i seneste udgivelse af Filmmuseets tidsskrift KOSMORAMA, signeret J. S. =  Jørgen Stegelmann. Deri håner han „den skare af nemme causører, som altid dukker op som en unyttig fortrop for kritikken," og han tilføjer, at „de farligste folk skriver i B.T.“ Midtvejs serveres tilkendegivelser som, at disse TV-an- meldere „anser det for deres smukkeste pligt at levere smart petit-journalistik,“ og at de „demonstrerer deres uvidenhed med smagløs fornøjelse" og „ikke generer sig for at forkynde sin nedsabling i al uforpligtende ligegladhed, genoplive alle triste clichéer . . .“, samt at man kan se filmene „myrdede med arrogance og bedsteborgerlig og selvbehagelig snusfornuft." (løvrigt: hvilken fabelagtig forvrøvlet sidste sætning).Nu kan man sige, at det kan være eventyrligt ligegyldigt, hvad der står i Filmmuseets mini-magasin, der går til et snævert, sekterisk publikum. Men alligevel synes jeg, der kræves en replik til artighederne, eller skal vi sige: dumhederne.Som en af „de farligste folk" er jeg vant til at tale og skrive af karsken bælg. Jeg roser det gode, begejstres over det sublime, henrykkes over talentet, når jeg møder det, varmes over det, som rører hjertet, tilfredsstilles over det, som aktiverer hjernen. Jeg afskyer det mådelige eller middelmådige, forarges over kommerciel voldtægt, over fladpandet pop, irriteres over bevidst undervurdering og vildførelse, over demonstration af utalent. Jeg vurderer alt subjektivt, skriver med subjektivt blæk i pennen. Uden at dette er stedet for analyse af kritikkens væsen vil jeg her bemærke, at den eneste objektive kritik findes i den subjektive. Andet er utopi.Jeg kan intet have imod, at Jørgen Stegelmann finder, at „de farligste folk skriver i B.T.". Det skulle gerne være meningen. Han bemærker også et sted, at „TV-anmeldelser er erfaringsmæssigt blandt avisens allermest læste stof . . . "  -  og det kunne jo være, at de to ting hænger sammen, når det drejer sig om B.T., der giver dette stof fremtrædende placering og opsætning, og af dets bevidst provokerende (forstås: vækkende og æggende) form henter en ikke ringe læserreaktion og -interesse.Stegelmanns forbandelser kommer over kritikken af „spillefilm på skærmen". Hans æstetiske følelser såres

her ikke blot over „den farlige kritik" af disse film, men han erklærer samtidig, at han overhovedet helst ikke ser film profaneret ved udsendelse i TY, hvortil de „slet ikke er skabt, og at man derfor burde protestere imod disse forevisninger." Men — „en skønne dag (skriver han videre) går det op for én, at der kan ske de skrækkeligste ting, mens man bare sidder dér og protesterer. Forevisningerne hører jo ikke op, og anmeldelserne heller ikke." Nej, det er det eneste, han og jeg kan være enige om.Delikat er det imidlertid, at Stegelmann selv anmelder disse skære filmværker, der fremføres på skærmen, i en avis. Men hans måde er altså den eneste sande og rigtige.Jeg må bekende, at hans anmeldelser er mig en lidelse at læse. De er mig uforståelige i deres udstilling af snirklet specialviden. De er mig ligegyldige i deres kringlede filmhistoriske analyser. De mangler enhver form for respekt for læseren. De ligger så fjernt fra hans blads almindelige, daglige TV-kritik, man kan forestille sig det, og der hersker hos mig ingen tvivl om, hvilken slags anmeldelser, der er rigtige, som tjener deres formål i en avis, som er en hjælp for læseren og kan være det for fjernsynet.Stegelmann hører hjemme på hylderne i det museum, der står ham så nær. Han er ufarlig -  for andre end sig selv. Henning O’Strit.27.10.64.
Inden jeg sætter mig ind på hylden, hvor så meget andet læseværdigt allerede er anbragt, siger jeg Henning O’Strit tak for hans hurtige svar på mit indlæg i „Close Up". Jeg skal undlade at kommentere hans ikke alt for originale variationer over, hvad han forstår ved det farlige, og alene bemærke, at hans begejstring for en kritisk metode, der udspringer af den berømte „karsken bælg", ikke virker meget smittende, i det mindste ikke på mig. At objektiviteten ligger i subjektiviteten, turde være sandt nok, men det gør næppe særlig meget, ja det kan måske ligefrem være nyttigt, om anmelderen hengiver sig til blot et øjebliks eftertanke, før han sætter sin subjektive fyldepen til papiret.Én ting bør Henning O’Strit holde sig fra: at bedømme, hvem af os to der mangler respekt for læseren. / .  S.
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SAN F R A N C I S C O  mon amour
AF AXEL M A D SE N

Nedfaldet fra Alain Resnais’ „Hiroshima, min 
elskede" dækker stadig jorden. Et bevis var 
„The Eighth International Film Festival of San 
Francisco" i oktober med dens stribe af film, 
som kunne have heddet „Copenhague, mon 
amour", „Budapest, mon amour", Salzburg, 
Rom, Warszawa, Madrid, og næsten „Tokyo, 
My Love".

At Resnais’ film fra 1959 var en milepæl i 
filmkunsten, er næsten aldrig blevet anfægtet. 
Heller ikke at det lykkedes ham at presse alle 
de saftdråber som det var muligt at presse ud 
af den filmiske udtryksform i denne hans før
ste priste spillefilm.

Franske filmintellektuelle har længe været 
optaget af den næsten proustske betydning af 
varighed og tid, som kan fremkaldes af en 
strimmel celluloid, der fremføres med 24 bil
leder i sekundet. Helt tilbage i 1947 overførte 
Jean Delannoy overbevisende André Gides pas
sé défini i den melankolske „La Symphonie 
pastorale" ved at lægge handlingen ud i sne
dækte landskaber. I 1950 lykkedes det Robert 
Bresson at overflytte Georges Bernanos’ sjæle
granskende „Le journal d’un curé de campag- 
ne“ intakt til lærredet ved at bryde en række 
regler. Han lod sin præsteskuespiller åbne og 
lukke tunge smedejernsporte gennem hele fil
men, tilsyneladende uden anden grund end at 
det bidrog til bogens klaustrofobiske karakter. 
Han „holdt" også indstillingerne. Hans per
soner kunne bevæge sig ud af billedet i slut
ningen af en sekvens, og man ventede en ny 
scene, men Bressons kamera blev fastholdt på 
det tømte billede endnu et ubestemmeligt halvt 
minut, før der klippedes. Denne „forkerte" 
timing bidrog til det filmiske udtryk for præ
stens fortvivlelse over at have mistet Gud.

Derfor blev timing sagen. Jeg husker fra 
disse år lidenskabelige diskussioner omkring 
midnat uden for „La Cinématheque Fran^aise" 
med Truffaut, Godard og Rjvette, mere snak 
end diskussioner om „une nouvelle écriture", 
om hvorledes man kunne fremkalde den indre 
varighed, hvorledes man kunne klippe i over

ensstemmelse med den talte rytme og ikke i 
overensstemmelse med det dramatiske indhold. 
Høj og reserveret tog Resnais sjældent del i 
disse ofte forbitrede diskussioner i rue d’Ulm, 
men han slog os alle -  ved at gøre det, som vi 
talte om. I „Hiroshima" blandede han fortid 
og nutid, samvittighed og handling, forvandle
de to fremmedes tilfældige erotiske møde til 
en Simone de Beauvoir-åybåzbonng i kvindens 
fortid, og det lykkedes ham præcist at frem
kalde den indre varighed og at vise den men
neskelige tanke i bevægelse fremfor i hændel
ser.

San Francisco-festivalen i 1964 var det til
fældige møde mellem Resnais’ elever og efter
lignere.

Det begyndte den anden aften med Italien. 
„Le ore nude" (De nøgne timer) er den første 
instruktørindsats fra Marco Vicarios side. Vi- 
cario er tidligere producent af spyd-og-sand- 
epopeer. Hans historie er taget fra og bearbej
det af Alberto Moravia, og er den (nu klassi
ske) fortælling om en rig og uforstået kvinde, 
der søger at finde sig selv mellem ægtemand 
og elsker (sidstnævnte spillet himmelråbende 
elendigt af Keir Dullea fra „David og Lisa"). 
Direkte klip fra nutid til fortid, strandscener, 
afklædninger i fikse indramninger, elskov i 
regn på en strand ved nattetid i flashback, 
mere elskov på samme strand ved højlys dag i 
nutiden; alt er med, og ikke uden en vis ynde. 
I „Hvad med os?" (med eksporttitlen „Epilo- 
gue") er den resnaisske tilstedeværelse mere 
direkte, på grund af den anden verdenskrig. 
Efter at have været borte fra hjemlandet i 17 
år vender en melankolsk dansker (således som 
amerikanske skribenter kalder Hamlet) hjem 
og finder en pige i blå jeans, halvt så gammel 
som han selv (spillet af Maud Bert hel s en, der 
fik Golden Gate-pris som bedste skuespiller
inde). Han begynder at gennemleve sin fortid 
og samvittighed, det meste af tiden naturligvis 
i pigens arme. Til trods for smart ny bølge
foto af Henning Kristiansen og jazz de rigeur 
af den polske Krystof Komeda er Henning
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Irving Kershner og Robert Shaw under optagelserne til „The Luck of Ginger Coffey“

Carlsens første egentlige spillefilm en smuk 
fiasko.

Frøken Berthelsen, der kunne være Anna 
Karinas søster, fortalte mig, at Godard ville 
bruge hende i en film, selvom hun ikke kunne 
forstå, hvorfor (når han har Anna, der ser 
ligesådan ud). Hun fortalte, at Carlsens in
struktion af hende (der var begynder som 
skuespillerinde) havde været fuldstændig in
kompetent, og hvis ikke hun var blevet hjulpet 
af Erno Muller, ville hun ikke have anet, hvad 
det egentlig var, hun lavede.

Da vi bevægede os til Balkan, kom vi ind i 
Bombens univers. Hvordan kan man have 
børn, spørger „Igen" (Ja), når den rædsels
fulde paddehat kan folde sig ud hvert øjeblik? 
Gyorgy Revesz, der sikkert er den mest talent
fulde ungarske instruktør i øjeblikket, fanges 
mellem sin lyst til at være moderne (dvs. efter- 
resnaissk) og sin marxistiske partitro optimis
me. Hvorfor også denne tåbelige titel, der på 
forhånd fortæller os, at den magyariske Faust 
naturligvis vil tage imod det barn, som hans 
gravide Gretchen vil føde ind i denne fagre, 
nye, atomare verden?

Det polske bidrag „Naprawde wczoraj" be
tegnede det mest direkte tyveri fra Resnais. I 
den er hovedpersonen en mand på toppen af 
sin karriere, der ved et tilfælde møder en pige 
på en udflugt til stranden, og som derefter 
søger tilbage til minder fra fortiden, mens han 
funderer over sin bortødede og tabte kærlig
hed. Jan Rybkowskis film prøver meget ihær
digt at finde vej gennem de menneskelige fø

lelser og den menneskelige hukommelses rela
tivisme, og vi andre prøver meget ihærdigt at 
følge ham. Det spanske bidrag, „Los felices 
60“ af den unge oprørske Jaime Camino for
tæller om en ung kvinde, der søger en vej ud 
af tomheden i sin bourgeois-tilværelse ved (De 
har allerede gættet det) at hengive sig til kær
lighed uden for ægteskabet ved et feriested. At 
„Cahiers du cinéma“s redaktør Jacques Doniol- 
Valeroze spiller den mandlige hovedrolle, er 
en nuttet attribut til Caminos inspirationskil
de, men det redder ham ikke.

Tysklands bidrag, „Begegnung in Salzburg“, 
er Resnais-inspireret i indholdet mere end i 
formen og søger at sige noget om liv, død, 
penge, selskabet og kedsomhed, men Max 
Friedmanns instruktion af Curd Jiirgens, Na
dia Gray og Daniele Gaubert er for slap, og 
han arbejder på grundlag af et dårligt manu
skript. Den idé at kontrastere den årlige Salz- 
burg-opførelse af det middelalderlige skuespil 
„Jedermann“ med en moderne industrimands 
liv er interessant, men da først vor midaldren
de Herr General Direktor møder den kvinde
lige kunststuderende og gør hende til sin el
skerinde, går sammenstillingen af den moderne 
Enhver med den middelalderlige fløjten.

Endelig -  for at afslutte dette kapitel om 
„Hiroshima“-efterabningerne -  må nævnes 
„Manji“ fra Japan. Yasuzo Mansumas „Kunst- 
neriske“ snuseri i homo- og heteroseksuel kone- 
bytteri er gjort bedre af danskerne („W eek
end").

Som sædvanlig blev festivalen boyeottet af 
Hollywood, men det lykkedes ikke desto min
dre festivalens direktør Irving Levine at få, om 
ikke et amerikansk bidrag, så dog i det mindste 
en nordamerikansk film, „The Luck of Ginger 
Coffey", der deltog under den dobbelte op
rindelse U.S.A.-Canada.

Irving Kershners seneste film er en af den 
slags film, som de fleste Hollywood-instruktø- 
rer drømmer om at lave, men også én af den 
slags, som de sjældent laver på grund af den 
dominerende interesse for „store" film med 
„store" stjerner. Kershner har lavet en lille 
stor film, en bevægende historie om et irsk 
immigrantpar den første vinter i Canada. Æg
teparret spilles af Robert Shaw og hans kone 
Mary Ure.

Lykkelig overraskelse: „Shallah", der i pres
semeddelelserne blev kaldt den første større 
produktion fra Israel. Ephraim Kishon er ikke 
instruktør, men Israels mest fremragende sati
riske humorist (hans bog „Noah’s Ark, Tou- 
rist Class" er blevet oversat til seks fremmede 
sprog). Han er ikke ude på at imponere nogen, 
fortalte han mig, men på at få sine landsmænd
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til at le. Hans film (der er hans første) er en 
lille komedie i stil med de gamle Fernandel- 
film, men mærkværdigt forfriskende ved en 
festival, der vedholdende staver Kunst og 
Avant-garde med store bogstaver. Haym Topol 
fik pris som bedste skuespiller for sit grimas
serende protræt af den dovne og udspekule
rede orientalske jøde, der ikke finder livet i de 
israelske kibutzer særligt opløftende.

„Zhiviot takoi paren“ af V. Shukshin og „A 
Jester’s Tale“ af Karel Zeman var de eneste 
andre komedier, hvis vi ser bort fra „Limonade 
Joe“ af den unge tjekkiske filmskaber Oldrich 
Lipsy, hvis film blev vist uden for konkurren
cen. Den russiske film er en stille, skuffende 
simpel komedie. Den blev pænt modtaget, men 
det blev Zemans film, der fik Golden Gate
prisen som bedste film og for bedste instruk
tion.

Zeman, der begyndte inden for den frugtbare 
tjekkiske tegnefilm i 1946, har skabt en lille 
perle, ved at kombinere en komisk romance 
med en syrlig kommentar om militære ledere. 
Zeman forbinder også det animerede med real
optagelser med forbavsende raffinement for at 
udtrykke sin hofnars synspunkter på Tredive-

årskrigen. Det var den eneste film, som juryen, 
Mark Donskoi og skuespillerne Karl Malden 
og W ilf rid Hyde-White, anstændigvis kunne 
give pris.

Den venlige lille Donskoi havde i øvrigt 
held til at slippe væk i en weekend for at be
søge William Wyler og andre gamle venner i 
Hollywood.

San Francisco-festivalen blev i år ophøjet 
til A-festival på linie med Cannes, Venedig, 
Berlin og Karlovy Vary-Moskva af den inter
nationale sammenslutning af festivaler. Den 
havde mangler, og man blev plaget af en for
virrende åbningsaften, hvor man manglede den 
første spole af „Limonade Joe“, men der er 
ingen tvivl om dens betydning.

Siden 1956 er det lykkedes for denne festi
val, der hverken understøttes økonomisk af 
Washington (den mexikanske regering giver 
Acapulco-festivalen 600.000 dollars hvert år) 
eller af det nærliggende Hollywood, at over
leve. En kendsgerning, der alene er en sejr for 
dens inspirator Irving Levine, for San Francis- 
co og for filmen. Dens årlige konfrontation 
med film fra mange lande er stadig den eneste 
begivenhed af den art i Amerika.

Keir Dullea og Rossana Podesta i Marco Vicarios „Le ore nude‘
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Anti-Fashionabel
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG („Pigen med paraplyerne"), Frankrig 1963. P rod.: Pare Film -  Madeleine Films -  Beta Films (Philippe Dussart). Instr. og manus.: Jacques Demy. Foto: Jean Rabier (farver). Dekor. : Bernard Evein. Musik: Michel Legrand. M edv.: Catherine Deneuve (Geneviéve), Anne Vernon (Fru Emery), Nino Castelnuovo (Guy), Ellen Farner (Madeleine), Marc Michel (Roland Cassard), Mireille Perrey (tante Elise), Jean Champion (Aubin), Harald Wolff (Dubourg), Jean-Paul Chizat (Pierre), Pierre Caden (Bernard), Jean-Pierre Dorat (Jean), Jane Carat (Ginny), Giséle Grandpré (Ger- maine).Dansk distrib.: Constantin Films. Dansk prem.: 24. 9. 1964, Dagmar. Længde: 2490 m (90 m in.).

I fransk film står Jacques Demy som den store 
skildrer af kærligheden. Andre skildrer også 
kærligheden, men anbringer den i reglen paral
lelt med andre emner. For Demy er den ho
vedtemaet; kærligheden som fabel, kærlighe
den som magi, som realitet og som erindring, 
som drøm og som livsholdning.

„Les Parapluies de Cherbourg" skildrer kær
ligheden, som den opleves af to unge menne
sker i løbet af 5 år, og begge oplever den to 
gange. Første gang er den klassiske, „store“ 
kærlighed, der hverken kender grænser, hin
dringer eller ræson. Men Geneviéve og Guy 
må skilles, da han indkaldes til militærtjeneste 
(i Algeriet). Et halvt år varer den store kær
lighed for Geneviéve, så gifter hun sig med 
Roland, den unge mand, der elskede Lola for 
et par år siden. Da Guy kommer tilbage til 
Cherbourg, får han bekræftet, hvad han havde 
ventet, men han såres alligevel dybt. Han ven
der sig til Madeleine, som hidtil har haft en 
birolle i hans kærlighedshistorie, og han gif
ter sig med hende. Både Guy og Geneviéve 
bliver lykkelige i deres nye forhold. De mø
des nogle år senere; den store kærlighed, som 
for dem dengang virkelig var stor og oprigtig, 
er for Guy afløst af vage minder. De skilles; 
Geneviéve er vemodig.

„Les Parapluies de Cherbourg" er en ren 
æstetisk nydelse, et sjældent smukt eksempel

på en mise en scene, der lader alle elementer 
eje lige stor deskriptiv betydning (som i de 
bedste afsnit af de store musicals). Montage, 
replikker, musik, dekorationer, spil og lys af
balanceres smukt til en levende og fascinerende 
helhed af filmkunst. Demy er ikke realistisk, 
selv om han ynder location og dertil foretræk
ker provinsen. Hans dialog er næsten skrabet, 
og hver eneste replik fremstår, til trods for 
sangen, klart og tydeligt som i et omhyggeligt 
talesprog. Desuden omgår Demy både i bru
gen af de musikalske temaer, i anvendelsen 
af farverne, i enkelte panoreringer, det rea
listiske. Er ikke hele hans anti-fashionable stil 
i strid med realismen? Hans evne til at give 
en æstetisk oplevelse er udtalt. Han vover 
ofte at balancere på kanten af det banale, emo
tionelle udtryk, og hans overlegne jugement 
bærer det frelst igennem. Vel at mærke ikke 
ved ekvilibristiske kunstgreb, men ved simpli
fikationer og fortælletekniske understatements. 
Hans kameraarbejde er afdæmpet, meget rent 
og i reglen ganske refererende. Hans fortælle
teknik forbløffer endnu engang. „Pigen med 
paraplyerne" ejer ikke „Lola“s betagende elip- 
ser og cirkler (skønt mange kan fremhæves: 
filmen begynder i en garage og slutter i en 
garage; Geneviéves spadseretur med Guy får 
sin egentlige afslutning med hendes spadsere
tur med Roland; de smukke elipser i be
gyndelsen af de tre store afsnit, efter Gene
viéves besøg hos Guy etc.), men den er for
talt økonomisk, overlegent klart og intellek
tuelt stimulerende. Et centralt og godt eksem
pel er Geneviéves bryllup med Roland Cas
sard. Sekvensen består af tre korte scener: en 
travelling ind mellem voksmannequiner til Ge
neviéve i halvtotal. Hun har brudeslør på og 
står med let bøjet hoved. Hendes ansigts
udtryk skjules delvis af sløret, men hendes 
holdning udtrykker lidt vemod; Roland og 
Geneviéve i halvtotal foran alteret, de udveks
ler ringe, begge smiler lidt; total udenfor 
kirken, de kommer ud fra kirken og stiger 
ind i den ventende bil. Kameraet følger bilen, 
der kører bort, indtil Madeleine kommer ind 
i billedets forgrund. Hun ser længe efter bi
len, kameraet kører langsomt ind på hendes 
ansigt. Et kapitel er slut. Kort, koncist og 
frem for alt smukt. Det afrunder 2. afsnit og 
lægger gennem præsentationen af Madeleines 
rolige, betragtende skikkelse i forgrunden op 
til hovedtemaet i 3. kapitel.

Som Ozu benytter også Demy sig af de 
rolige, smukke establishing shots, garagen, ba
negården, Guys trappeopgang, og som den 
japanske mester ynder han de tre- eller fire- 
delte sekvenser. Demys kamerabevægelser regi-
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strerer og giver kun sjældent i panoreringer 
eller travellings følelse tilkende. Hans lyssæt
ning i interiører er udtalt udramatiserende 
til fordel for en uortodoks skønhed i dekora
tionens brug af farver og former -  elementer, 
der på sin vis synes at tilhøre en anden tid, 
men som dog er nært knyttet til Demys kvin
deskikkelser. De har bragt ham et „Matisse du 
cinéma“ på halsen, hvilket er lidt forvrøvlet 
bl. a. i betragtning af hans fornemme location
arbejde.

Michel Legrands musik blander forbilledligt 
elementer fra den amerikanske underlægnings
musik å la Max Steiner med instrumentations
karakteristik som hos Kenton; få og meget 
iørefaldende temaer gennemarbejdes i talrige 
variationer og instrumenteringer, der hyppigt 
forudskikker en scenes karakter, ofte sammen 
med dekorationen får lov at understrege den, 
og ofte forstærker scenens følelsesmæssige 
appeal. Selv „englekoret“ er med i slutscenen, 
hvor det, mens kameraet langsomt kører til
bage fra benzintanken, blander sig i hoved
temaet, der gentages tre gange med stigende 
kraft, indtil billedet af tankstationen sløres i 
snetykningen. I „Pigen med paraplyerne*' er 
steinerske musik-klicheer anvendt til at skabe 
filmkunst.

Det er ofte, med rette, fremhævet, at 
Demy er blandt de få yngre franske instruk
tører, hvis film udelukkende er baserede på 
instruktørens egne visioner. Demy henter sine 
historier fra sin egen fantasi, fra sin egen 
verden (eksempelvis ejede hans far et garage

anlæg). Hans visioner er altid knyttet til pro
vinsen uden at de deraf bliver provinsielle, 
og de er anti-banale på en tidsatypisk måde. 
Det forklarer beskyldningerne om banalitet, 
som er blevet rettet mod filmen. Alene slut
scenens tilstedeværelse i filmen afviser denne 
betegnelse. Ligeledes tager Demy uden malice 
eller kynisme banaliteter eller klicheer frem i 
afsløringens lys, hans personer erkender deres 
for enkle filosofi (Geneviéve har besluttet 
sig til at sige ja til Roland Cassard. Hun 
græder. „Hvorfor er adskillelsen så svær at 
bære? Hvorfor rejste Guy? Jeg kunne have 
døet for ham.“ Hun vender sig mod kame
raet, øjnene er fulde af tårer. Hun sætter sig 
på en stol. „Hvorfor er jeg ikke død?“ ). Ge
neviéve når frem til en selverkendelse og 
modning, som giver hende mulighed for mere 
end en kortvarig illusion af lykke. Demy for
cerer logisk sine unge elskende under afske
den på banegården til en demonstration af en 
sorg og fortvivlelse så heftig for de unge, at 
de kun er et lille skridt fra følelsen af fuld
kommen lykke. Illusionen holder ikke, som 
Geneviéves mildt og menneskeligt intrigerende 
mor forudsiger det. Og Demy belønner den, 
der venter. Roland belønnes, Madeleine beløn
nes, som også Lola blev belønnet. Det er det 
klassiske eventyr i Demys kærlighedshistorier, 
og det er det ufashionable i hans moderne 
fabler om kærligheden. Efter blot to gennem
syn vil de færreste være bange for at holde 
af filmen.

Poul Malmkjcer.

Nino Castelnuovo (Guy) og Ellen Farner (Madeleine) i „Pigen med paraplyerne"



Resnats’ bedste
MURIEL („Muriel"), Frankrig 1963. Prod.: Argos-Alpha-Dear-Eclair-Les Film de la Pleia- de (Anatole Dauman). Instr.: Alain Resnais. Manus.: Jean Cayrol. Foto: Sacha Vierny (Eastmancolor). Klipning: Kenout Peltier. Dekor.: Jacques Saulnier. Musik: Hans Werner Henze. Sang: Rita Streich. M edv.: Del- phine Seyrig (Helene), Jean Pierre Kerien (Alphonse), Nita Klein (Frangoise), Jean- Baptiste Thierrée (Bernard), Claude Sainval (De Smoke), Laurence Badie (Claudie), Jean Champion (Ernest), Jean Daste (Gedeman- den), Martine Vatel (Marie-Dominique). Dansk distrib.: United Artists. Dansk prem.: 21. 9. 1964, Carlton. Længde: 3180 m (117 m in.).

I „Muriel“ fortsætter Alain Resnais sit sam
arbejde med den nye franske romans forfat
tere. Jean Cayrol, som har skrevet drejebogen, 
har han før benyttet, nemlig som tekstforfatter 
til dokumentarfilmen om de tyske koncentra
tionslejre „Nuit et Brouillard“, og Cayrol er 
selv i mellemtiden begyndt at arbejde selv
stændigt med film: han har netop afsluttet 
indspilningen af sin første helaftensfilm om 
den person, der i sin tid angav ham til Ge- 
stapo. Dette nævnes for at vise, at der er en 
kontinuitet i Cayrols filmarbejde, da jo også 
„Muriel“ handler om krigen, eller rettere om 
hvad krig gør ved mennesker. Dette er i det 
hele taget det gennemgående tema i Cayrols 
produktion: uoprigtigheden og fremmedheden 
i en tilværelse, der er bestemt af en krig, som 
i den sidste menneskealder har været i gang 
et eller andet sted, og det moderne menneskes 
flugt fra sig selv og sin ansvarlighed ind i 
ligegyldigheden eller løgnen, grusomheden el
ler selvdestruktionen.

Man må forstå, at dette tema, på den ene 
eller den anden måde, ligger bag en stor del 
af den modernistiske kunst og digtning, der 
bevidst gøres til erkendelse. Det er dette, der 
bestemmer de eksperimenter med formen, der 
præger kunst og digtning i disse år: man øn
sker at forfine erkendelsesmidlet, bl. a. fordi 
man er opmærksom på de konventionelle for
mers utilstrækkelighed, og fordi man ønsker 
at komme den menneskelige virkelighed desto 
nærmere, det vil kort og godt sige nærmere 
det møde mellem den menneskelige bevidst
hed og omverdenen, der konstituerer denne 
virkelighed. Det har været særligt tydeligt i 
den nye romans formeksperimenter, og gen
nem Resnais’ interesse for disse eksperimen
ter, der har fået ham til at samarbejde med 
forfattere som Marguerite Duras („Hiroshima,

min elskede"), Alain Robbe-Grillet („Ifjor i 
Marienbad") og Cayrol, er det trængt ind og
så i filmkunsten. Det er det, der gør, at man 
følger Resnais’ arbejde med så stor opmærk
somhed, fordi det er udtryk for et forsøg på 
at nærme filmen til litteraturen på en ny 
måde og dermed måske bidrage til en for
nyelse af filmkunsten.

Over for film som „Hiroshima" og „Ifjor 
i Marienbad" har man nok kunnet indvende, 
at de i alt for høj grad havde karakter af 
laboratoriearbejder -  uden at man af den 
grund skal undervurdere dem, da laboratorie
arbejder ikke altid er helt uden betydning for 
nye opdagelser. Det, der gør en film som 
„Muriel“ mere menneskeligt gribende, og der
med måske mere vellykket, er, at den tager 
fat på en påtrængende genkendelig politisk 
virkelighed, simpelthen den franske virkelig
hed anno 1963 umiddelbart efter afslutningen 
af Algier-krigen. I modsætning til i „Ifjor i 
Marienbad" anskuer vi filmens personer „ude
fra". Alligevel er det vi får at se så helt 
bestemt af disse personers bevidsthed, eller 
for nogles vedkommende manglende bevidst
hed, om dem selv og deres virkelighed. Det, 
der skildres, er egentlig disse personers forsøg 
på, enten at komme til bevidsthed om deres 
fortid, forstå dens betydning og deres rigtige 
plads i den, i håbet om, måske at kunne skabe 
en mere autentisk fremtid, eller deres forgæ
ves forsøg på at omfortolke fortiden eller di
rekte lyve sig fra den.

For den unge, hjemsendte soldat er det 
hans kamp med sin samvittighed og hans for
søg på at tilpasse sig en omverden, han er 
fjendtlig indstillet overfor. For hans stedmoder 
hendes ønske om at begynde sit liv forfra, men 
med klar bevidsthed om, hvem hun er og 
hvorfor hendes liv indtil nu har formet sig, 
som det har. For hendes gamle elsker derimod 
bliver hans besøg hos hende kun til en ny 
flugt fra sig selv og sin elendighed og lurvet
hed, en flugt han fortsætter, da hans svoger 
har afsløret ham, og han påny har ødelagt alt 
omkring sig.

Væsentligt er det at lægge mærke til, at den
ne historie -  eller rettere: disse historier -  
stadigvæk er oplevet gennem en eller flere be
vidstheder. Derfor gives der heller ingen „for
klaringer" på det, der sker. Tilskueren må selv 
leve sig ind i de forskellige bevidstheder, for 
at forstå dem. Virkeligheden fremstilles lige 
så fragmentarisk, springende og tilsyneladende 
usammenhængende, som den opleves af perso
nerne -  derfor f. eks. de hurtige klip i et 
udviklingsforløb (måltiderne, dagenes gang), 
for ofte oplever vi jo ikke kontinuerligt, men
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kun i bevidsthedsspring, omgivet af mørke og 
død tid, og først bagefter kan vi tilnærmelses
vis rekonstruere kontinuiteten, hvis vi bevidst 
forsøger. Personerne forklares ikke, de beskri
ves i samme fragmentariske rytme, og først 
langsomt begynder et forløb at træde frem 
for tilskuernes forståelse. Og hele tiden spiller 
tingene, husene, gaderne med deres støj og 
fremmede mennesker, afgørende og stadigt 
mere truende ind, indtil de i de hurtige klip 
omkring svogerens afsløringer trænger sig på 
som et fremmed og uigennemtrængeligt uni
vers, der, i hvert fald for en stund, kvæler 
menneskene eller får deres møjsommeligt op
byggede verden til at styrte sammen.

I selve tematikken er der jo for så vidt 
intet nyt. Men der forekommer at være det i 
den konsekvens, hvormed filmens forfattere -  
øjensynligt i bestræbelser for at skabe så me
get større realisme -  har begrænset sig til at 
beskrive en række bevidsthedstilstande, en vir
kelighed, som den viser sig for og fortolkes 
af menneskelige bevidstheder, der udgør en 
konstituerende del af denne virkelighed, i ste
det for, som i den konventionelle filmfortæl
ling, der jo i mangt og meget svarer til den 
konventionelle romanfortælling, at optræde 
som den alvidende og forklarende forfatter
gud, der er hævet over de skildrede begiven
heder.

Ved denne konsekvens knyttes forbindelsen 
til en fortællestil, der i mange år har været 
anvendt og er blevet stadig mere forfinet i den 
moderne romankunst, fra Virginia W oolf og 
James Joyce til de nye franske romanforfat
tere. Der synes heri at ligge muligheder for 
en forandring af filmfolks almindelige foragt 
eller skræk for det „litterære“, der måske, for 
en nøjere betragtning ikke så meget er en 
skræk for litteraturen i og for sig -  hvor 
mange romaner er ikke i tidens løb blevet fil
matiseret! -  som for de litterære eksperimen
ter, der som udgangspunkt bl. a. har en for
kastelse af den traditionelle opfattelse af det 
synlige, der hævdes at være forbeholdt fil
men, og det usynlige, den indre verden, der 
udelukkende skulle være ordets verden, en 
forkastelse, der både rammer den traditionelle 
roman og den traditionelle filmkunst og peger 
mod en ny opfattelse både af romanen og af 
filmen.

Det kan gerne være, at adskillige af de eks
perimenter, der foretages i disse år, i den 
sidste ende vil vise sig at være forgængelige. 
Man må blot gøre sig klart, at en vurdering 
af dem og deres eventuelle forgængelighed 
ikke kan baseres på kunstneriske kriterier, 
som disse eksperimenter på forhånd forkaster:

ethvert værk må dømmes på sine egne krite
rier.

Nok så interessant ville det være, om man 
søgte at forstå, hvorfor der egentlig er disse 
tilnærmelser mellem litteraturen og filmen, 
hvilken dybere liggende problematik, de er 
udtryk for. Men det er en anden historie, som 
bl. a. „Muriel“ måske kan give anledning til 
at fortælle?

Niels Egebak.

Decent
MARNIE („Marnie“)» U.S.A. 1964. Prod.: Geoffrey Stanley Inc. -  Universal/International (Alfred Hitchcock). Instr.: Alfred Hitchcock. M anus.: Jay Presson Allen efter en roman af Winston Graham. Foto: Robert Burks (Tech- nicolor). Klipning: George Tomasini. Prod. design: Robert Boyle. Musik: Bernard Herr- mann. M edv.: Sean Connery (Mark Rutland), ’Tippi’ Hedren (Marnie), Diane Baker (Lil Mainwaring), Martin Gabel (Sidney Strutt), Louise Latham (Bernice Edgar), Bob Sweeny (Fætter Bob), Alan Napier (Mr. Rutland), S. John Launer (Sam W ard), Mariette Hartley (Susan Claborn) Bruce Dern (en sømand), Henry Beckman (en detektiv), Edith Evanson (Rita), Meg Wyllie (Mrs. Turpin). Dansk distrib.: Asa Filmudlejning: Dansk prem.: 2. 11. 1964, Palladium. Længde: 3565 (130 min.).

Fra big subject i „Fuglene" er Hitchcock med 
„Marnie" tilbage på small subject, men det er 
ikke emnerne, der bestemmer intensiteten. Fil
men er herhjemme næsten generelt blevet 
modtaget med den affejende holdning, som 
man ynder at anlægge på Hitchcock. Væsent
ligst naturligvis, fordi filmen er blevet bedømt 
på den overflade, som enhver stud kan se. 
„Marnie" er et psykoanalytisk melodrama og 
knytter sig til tidligere af Hitchcocks film, 
mest direkte til „Psycho", hvortil den er en 
pendant. Skurken bag begge film er the Ame
rican Mom, som Hitchcock hader af et ærligt 
hjerte.

Marnie er et psykiatrisk tilfælde. Præsenta
tionen af hende i en pars pro toto stil er 
Hitchcock i sin mest virtuose stil. Hun er 
kleptoman, glad for heste, men hysterisk over 
for berøring af mænd. Alt er symptomer på 
en neurose, grundlagt på undertrykt følelse, 
naturlige lidenskabelige følelser kanaliseret ud 
i sygelige kicks. Hitchcock bygger spændingen 
op med sin fremragende evne til at fremstille 
situationer med mange muligheder og fortolk
ninger i sig. Og som i enhver god kriminal-
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film falder brikkerne først til i mønstret, når 
man til sidst får løsningen, men set i per
spektiv bagud er der selvfølgelig god logik i 
det tilsyneladende uforståelige. Marnies neu
rose stammer fra barndommen, da hun var 
ude for en voldsom hændelse, medvirkende i 
et drab. Det er ikke drabet, der har afsporet 
hendes følelser, men derimod moderens under
trykkelse af begivenheden. Af lutter moder
kærlighed bliver Marnie ligesom hovedperso
nen i „Psycho“ psykisk defekt, og det er den 
hellige, men dødsensfarlige moderfølelse, som 
Hitchcock atter spidder med diabolsk oplagt
hed.

Marnie reddes, fordi en mand forelsker sig 
i hende og beslutter sig til at blive hendes 
private psykoanalytiker. Kuren er kærlighed, 
og ægteskabet skal først være terapi, inden 
det kan fuldbyrdes. I ægteskabsafsnittet er 
filmen svagest, fordi den er skematisk, men den 
genvinder sin kraft til slut, da nøgleordet de
cent skriges imod os.

„Marnie“ har en forfriskende barsk humor, 
og man beundrer atter Hitchcocks fornemmelse 
for at skildre det almindelige, så det bliver 
faretruende og betydningsfuldt dobbelttydigt. 
Filmens kontorscener er forbløffende fine, og 
der er fundet en række rigtigt udseende bi
rolleskuespillere frem. Diane Baker er skønt 
fotograferet og varm i sin jalousi, mørk sen
suel overfor „Tippi" Hedren, der er anvendt 
smidigt. Hendes barnlige, aldrig rigtigt mod
nede ansigt passer fortrinligt til den vanske
lige rolle, som hun ikke klarer sig helt hel
digt igennem. Sean Connery er man glad for 
at se som en anden end James Bond, og han 
er på bølgelængde med Hitchcocks sarkastiske 
facon. Han tager ikke pigen helt alvorlig.

Robert Burkd foto er atter forbløffende 
smukt, og kameraet er ofte brugt meget effek
tivt distanceskabende. Som en pudsig protest 
mod den moderne films efterhånden helt tri
vielle forkærlighed for on location-optagelser 
må man opfatte Hitchcocks lystigt umaskerede 
brug af bagprojektioner, en smuk understreg
ning af, at dette er film, ikke dokumentarisme. 
Hvor komisk, at nogle anmeldere tror, det 
skyldes ubehjælpsomhed.

Ib Monty.

2 x  Donner
NOTHING BUT THE BEST („Kun det bedste"), England 1964. Prod.: Domino (David Deutsch). Instr.: Clive Donner. Manus.: Fre-

deric Raphael efter novelle af Stanley Ellin. Foto: Nicolas Roeg (Eastmancolor). Klipning: Fergus McDonell. Arkitekt: Reece Pemberton. Musik: Ron Grainer. M edv.: Alan Bates (Jimmy Brewster), Denholm Elliott (Charlie Prince), Harry Andrews (Mr. Horton), Milli- cent Martin (Ann Horton), Pauline Delany (Mrs. March), Godfrey Quigley (Coates), Ali- son Leggatt (Mrs. Brewster), Lucinda Curtis (Nadine), Nigel Stock (Ferris), James Vil- liers (Hugh), Drewe Henley (Denis), Avice Landon (Mrs. Horton).Dansk distrib.: Dansk-Svensk Film. Dansk prem.: 28. 9. 1964, Folketeatret, Odense. Længde: 2715 m (99 min.).
THE CARETAKER („Den mærkelige gæst"), England 1963. Prod.: Caretaker Films (Michael Birkett). Instr.: Clive Donner. M anus.: Harold Pinter efter sit eget skuespil. Foto: N icolas Roeg. Klipning: Fergus McDonell. Prod. design: Reece Pemberton. Musikalske effekter : Ron Grainer. M edv.: Alan Bates (Mick), Donald Pleasance (Davies), Robert Shaw (Aston).Dansk distrib.: Film-Centralen-Palladium. Dansk prem.: 10. 11. 1964, Dagmar. Længde: 2885 m (105 min.).

Clive Donner er en behageligt udogmatisk 
instruktør. Han prøver sig heldigt frem i for
skellige genrer, han har ikke anstrengende me
ninger. Han fremlægger, og hans styrke er 
bl. a., at han er solidarisk med sine personer. 
„Kun det bedste" er både typekomedie og 
sædeskildring, af og til sort komedie (omend 
af den venligste slags) og undertiden satirisk 
farce, og Donner bringer nye aspekter ind på 
karrieremageren som type og fører dermed en 
engelsk komedietradition up to date på en 
højst personlig måde.

Jimmy Brewsters vej mod toppen er be
skrevet med stimulerende vid, og det er vel
gørende, at Donner ikke søger at bilde os ind, 
at luksus, elegance, smarte piger og hurtige 
biler ikke er noget at stræbe imod. Tværtimod 
gør Donner og fotografen Nicolas Roeg vel
standstilværelsen behageligt attraktiv i de me
get elegant komponerede og koloristisk over
rumplende smukke billeder. Filmen har en 
visuel elegance, som er smukt beskrivende.

I historien synes den at have to svage 
punkter. Da Jimmy unødvendigt bliver morder, 
rykkes han fra det almindelige over i det spe
cielle. Man behøvede ikke en så eksceptionel 
handling for at demonstrere Jimmys hen
synsløshed. Og filmens crime doesn’t pay-slut
ning bryder med filmens øvrige moralske 
hensynsløshed og forekommer påtaget, hvad 
den vist også er. I sin oprindelige udgave slut
tede filmen med, at Jimmy -  og tilskuerne -  
ikke var klar over, om hans forbrydelse blev 
opdaget eller ej.

Men trods dette, og trods en vis marcheren 
på stedet i midterpartiet, er filmen en nydelse.
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Til den satiriske helhed bidrager det perfekte 
spil af Alan Bates, Denham Elliott, Pauline 
Delaney og Harry Andrews.

I. M.

★

„I „The Caretaker" får de tre dramatiske skikkelser kun scenisk liv inden for de fire vægge — og dog har jeg forsøgt at få livet udenfor med i spændingsforholdet mellem personerne, disse tre der helt er ment som karakterer og ikke som symbol skemaer."
Ovenstående er et uddrag af Harold Pinters 
egne kommentarer til teaterstykket, og da der 
ikke er principiel forskel på hans indstilling 
til arbejde med film og med teater (hans eget 
udsagn), må det også gælde for filmversionen. 
Clive Donner har da også koncentreret sig 
om at skildre de pinterske karakterer, og han 
har derigennem opnået at få dem til at frem
stå som skikkelser, der vel oplever og udspil
ler deres drama indenfor fire vægge, det pin
terske „værelse“, men som så afgjort har for
bindelser med noget udenfor dette værelse (et 
billede, som Det kgl. Teaters opførelse ikke 
formåede at give med tilstrækkelig styrke).

Donner har især koncentreret sig om kame
raets rolle i affæren, en lidt primitiv udgangs
position, der imidlertid i dette tilfælde må 
siges at være heldigt valgt. Han søger den 
bedste position for en registrering af skuespil
lernes præstationer, og disse må fremhæves. 
Alan Bates og Donald Pleasance er hentet fra 
teateropførelsen og løsrevet helt fra teatret. 
Robert Shaw, der overraskede i TV s Hamlet- 
produktion, er en formidabel begavelse, og 
hans lange monolog om el-chokbehandlingen 
åbner helt nye aspekter for den, der hidtil 
kun har kendt Jørgen Reenbergs version. Spil
let må med rette fremhæves på bekostning af 
Donners redelige, men ikke synderligt inspire
rende filmatisering af Pinters „Verden i et 
værelse“. P.M.

Erotikon 64
ATT ÅLSKA („At elske"), Sverige 1964. P rod.: Sandrews. Instr. og manus.: Jorn Donner. Foto: Sven Nykvist. Musik: Bo Nils- son og Eje Thel in s kvintet. Klipning: Lennart Wallén. M edv.: Harriet Andersson (Louise), Zbigniew Cybulski (Fredrik), Isa Quensel (Marta), Jane Friedmann (Nora), Tomas Svanfeldt (Jakob). Dansk distrib.: Gefion Film. Dansk prem.: 30. 9. 1964, Carlton. Længde: 2505 m (92 min.).

Jorn Donner har dediceret sin anden film til 
sin store landsmand Mauritz Stiller og har vel 
især haft „Erotikon" i tankerne. Thi ligesom 
Stillers mesterlige erotiske komedie fra 1920 
handler „At elske" om en kvinde, der bryder 
med kærlighedens konventionalisme og reali
serer sig selv som menneske gennem en ero
tisk, eller snarere seksuel frigjorthed. „At 
elske" kan derfor ses som en helt direkte fort
sættelse af debut’en „En sondag i september", 
der skildrer en kvindes opbrud fra et ægte
skab på vej ind i vanen. Enken i „At elske" 
vågner helt eksplosionsagtigt op, da hendes 
følelser vækkes af en udlænding, der tydeligt 
skal opfattes som en outsider i det svenske 
mønster. Filmen er én lang beskrivelse af 
kvindens henrykkelse ved at leve som et frit 
og attråværdigt erotisk væsen, et menneske, 
der pludselig i erotikken finder et befriende 
middel til selvudfoldelse og selvtilfredstillelse.

Donner viser atter sin tydelige distance til 
det særligt svenske og er i direkte opposition 
til den opfattelse af forholdet mellem køn
nene, som bl. a. er kommet til udtryk hos 
Bergman, især i dennes tidligere film, hvor 
det ofte var kvinden som repræsentant for det 
livsnære, varme og naturlige, der påvirkede 
manden, hvis verden var neurotisk og konflikt
fyldt.

Donner er ikke gået af vejen for det svære, 
moderne handlingsløse, der sigter mod et sig
nalement. Hans film er ofte meget kyndigt 
iscenesat, men er dog som helhed ikke uden 
store svagheder. Bedst er Donner i det satiri
serende, men Harriet Andersson i den store og 
vanskelige hovedrolle er ikke altid klar i det 
karakteriserende. Hun bliver ofte irriterende 
uden at vi bliver ganske klar over, i hvor høj 
grad hun skal være irriterende, og det kan 
ikke nægtes, at der er lovlig megen repetition 
i beskrivelsen af den seksuelle fryd. En vis 
monotoni truer ofte med helt at aferotisere fil
men. Og en afgørende svaghed er Zbigniew 
Cybulskis meget lakoniske og ikke så lidt ma
niererede spil, tydeligt hæmmet af eftersynkro
niseringsbesværligheder.

Donner undgår ikke altid det demonstrative 
og det skruede og synes endnu ikke helt ind
forstået med den moderne filmrytme og stil, 
han arbejder i, men „At elske" er dog en 
sympatisk konsekvent film om følelsernes ret, 
og den er med til at bryde hul i muren af 
svenske konventioner. Svensk film har tyde
ligt brug for Donners kritiske og provoke
rende intellekt.

Ib Monty.

75



Set i Institut Franqais
CLÉO DE 5 Å 7, Frankrig 1961. P rod.: Ro- me-Paris-films (Bruna Drigo) . Instr.: Agnes Varda. Manus.: Agnes Varda. Foto: Jean Ra- bier (Eastmancolor (kun under forteksterne)). Klipning: Jeanne Verneau. Dekoration: Bernard Evein. Musik: Michel Legrand. Sangtekst : Agnes Varda. M edv.: Corinne Marchand (Cleo), Antoine Bourseiller (Antoine), Dorothée Blanck (Dorothée), Dominique Dav- ray (Angéle), Michel Legrand (Bob), Jose- Luis de Villalonga (Cléos elsker). Medv. i farcefilmen: Jean-Luc Godard, Anna Karina, Eddie Constantine, Sami Frey, Daniéle Delorme, Jean-Claude Brialy, Yves Robert, Alan Scott.Længde : 2470 m (90 min.).

Det mest originale ved Agnes Vardas lille me
sterværk „Cléo de 5 å 7“ er måske dets struk
tur. Filmen varer halvanden time, og intet 
øjeblik slipper man den unge, smukke sanger
inde Cléo af syne — hendes tid er kongruent 
med vor. Cléo venter på resultatet af en læge
undersøgelse for kræft, og i løbet af filmen 
sker der den mystiske forvandling af hele hen
des væsen, som en spåkone har forudsagt under 
forteksterne. Stillet overfor tanken om døden 
er Cléo hjælpeløs. Der er ingen fortrøstning at 
hente i hendes vanlige omgivelser, hos kom
ponist, elsker og publikum, for denne hverdag 
holder hende blot fangen i hendes egen per
sonlighed, slutter blot cirklen om hendes selv
spejlende jeg. Og så er det, hun flygter ud i 
Paris og efterhånden når frem til en indre har
moni, hjulpet af en Algier-soldat, der også står 
ansigt til ansigt med døden.

Agnes Vardas iscenesættelse, der så let kun
ne have forfaldet til sentimentale postulater, er 
et lille mirakel af sart følsomhed og smittende 
musikalitet. Cléos mindste sindsrørelser regi
streres og får særlig vægt, fordi tidsfølgen 
overholdes så strengt; for hvert minut er hun 
den uhyggelige afgørelse nærmere -  og vi med 
hende. I denne filmform er ethvert spor af 
„dramatisk konstruktion" forsvundet, og i ste
det anvendes hvad man måske kunne kalde en 
filmisk stream of consciousness. Stilen er kon
stant subjektivt betinget, en afspejling af Cléos 
øjeblikkelige sindstilstand, og det mirakuløse 
er, at det virkelig lykkes Agnes Varda at gøre 
slutafsnittene i parken og bussen så poetiske, 
at man tror på fornyelsen af Cléos livssyn. 
Skaber og hovedperson bliver ét, og begge vi
ser sig at tilhøre den gruppe musiske kvinder, 
som Vladimir Nabokov har beskrevet i sin 
roman „The Real Life of Sebastian Knight":

„She was one of tbose rare, very rare women 
who do not take the world for granted and 
wbo see everyday tbings not merely as familiar 
mirrors of their own feminity. She had imagi- 
nation — the muscle of the soul — and her 
imagination was of a particularly strong, al
most masculine quality. She possessed, too, that 
real sense of beauty which has far less to do 
with art than with the constant readiness to 
discern the halo round a frying-pan or the 
likeness between a weeping-willow and a Skye 
terrier".

Morten Piil.

Chaplin som forfatter
Charles Chaplin: „Mit liv“, Gyldendal 1964.

Det er ikke nemt at sige noget nyt og ori
ginalt om Chaplin, og det formår end ikke 
Chaplin selv. Det første møde med hans er
indringer vil derfor måske berede flere en 
vis skuffelse. For det første er der intet sen
sationelt i bogen. De nyfigne vil ikke til
fredsstilles af Chaplins meget diskrete be
handling af sit privatliv. Men den, der læser 
bogen for at få et førstehåndsindtryk af kunst
neren Chaplin henter sig heller ikke så meget 
nyt, og det er straks mere utilfredsstillende. 
Ved nærmere eftertanke kan man dog nok se, 
at „Mit liv“ netop er den bog, Chaplin kunne 
og ville skrive. I bogen leverer han bevidst 
og ubevidst det grundlag af kendsgerninger, 
som en bedømmelse af ham som kunstner må 
hvile på. Men bedømmelsen vil ikke ændre sig 
synderligt, efter at vi nu har fået hans egen 
dokumentation, og selv diskuterer han meget 
sjældent i sin bog de meninger, der er blevet 
fremsat om ham.

I sine film har Chaplin altid forenet følel
sen med en næsten køligt iagttagende hold
ning. Hans komik har altid været kommente
rende. Hans film har nok aldrig været så 
enkle som han selv, der må siges at være

76



af den naive kunstnertype, som skaber kunst 
uden at tænke over det. I bogen møder man 
et menneske med et relativt enkelt forhold til 
tilværelsen, og som ikke har sin styrke i re- 
flektionen, men som på den anden side ikke 
anskuer sin tilværelse rent emotionelt. Hans 
følelser kontrolleres altid af et bevidst iagt
tagende jeg. Denne holdning kan af og til få 
en til at finde ham kold, ja næsten kynisk, 
aldeles som i filmene. Men holdningen hæn
ger sammen med Chaplins fundamentale op
fattelse af tilværelsen som en kamp, og han er 
i overvældende grad formet af sin barndom og 
ungdom, og det er da også denne del af erin
dringerne, der er den mest fængslende. Chap
lin blev drevet frem af rædslen for fattig
dommen, som han mærkede på sin krop, og 
som han ikke lægger noget romantisk skær 
over, men som han finder umenneskelig og 
nedværdigende.

Bogen præsenterer os naturligvis for hele 
Chaplins så velkendte levnedsløb. Det inter
essante i første halvdel af den store bog er at 
se, hvorledes Chaplin tidligt viser en udviklet 
taktisk fornemmelse for, hvorledes han skal 
udnytte sin situation. Han bruger alle midler 
for at komme frem. Bogen er ikke videre 
fængslende skrevet. Chaplin er ingen stor 
sprogkunstner, og hans brug af „fine“ ord er 
ofte lidt komisk, men man får dog meget ofte 
et frapperende indtryk af hans evne til at 
formulere situationer visuelt, og flere steder 
i bogen kan man næsten tydeligt for sig se, 
hvorledes det skildrede ville falde naturligt 
ind i én af hans film.

Fængslende er hans skildring af hans første 
optræden med Karnos trup i „The Football 
Match41, hvor man øjner den første vage kontur 
af den store stumfilmkomiker, og naturligvis 
er det spændende at få hans egen beretning 
om det nu historiske øjeblik, da han første 
gang trådte frem foran et kamera. Chaplin be
skriver med indlevelse den vidunderlige atmo
sfære hos Mack Sennett, og han tilslører ikke, 
at han må have været irriterende at arbejde 
sammen med, fordi han altid vidste bedre.

Men når vi forlader den spændende begyn
delse, bliver bogen absolut mindre attraktiv, 
en ret almindelig beretning i triviel memoire- 
stil om alle de berømtheder, Chaplin har 
mødt og kendt. Om hans film får vi ikke så 
meget at vide, „En konge i New York44 næv
ner han f. eks. slet ikke. Hans funderinger 
over sin kunst er få og ikke meget givende. 
Han skriver ikke ét ord om andres film, og 
han skriver ikke meget om andre filmkunst
nere. Han er lidt sur på Or son W  elles. Han 
skriver pænt om Edna Purviance, som han na

turligvis også var forelsket i, men Rollie 
Tot hero h bliver kun nævnt rent en passant 
på næstsidste side. Og han sætter intetsteds 
sig selv i relation til andre filmkomikere. Men 
efter læsningen af den omfangsrige bog sid
der man alligevel tilbage med enkelte stærke 
indtryk. Hans kærlighedserklæring til Oona er 
smuk, men mest gribende er måske billedet 
af James Agee på kajen i New York, da Chap
lin forlod Amerika for good. Kunstneren 
Chaplin skal man dog stadig finde i filmene, 
og sådan skal det jo også være.

Ib Monty.

Historiker-kunstner
Élie Faure: „Fonetion du cinéma. De la ciné-plastique å son destin social", BibliothéqueMédiations -  Editions Gonthier, Genéve 1963.

Historikere er som bekendt ikke længere spe
cialister i historie, men i strengt afgrænsede 
historiske perioder. Oftest er man dertil eks
pert på ét bestemt område, ens speciale kan 
f. eks. være tekstilindustriens udvikling i 
Massachusetts 1890-1895. Det videnskabelige 
forsvar for denne type specialisering er indly
sende fornuftigt: storartet, selvfølgelig, at al
verdens biblioteker fyldes med den stadig 
større mængde classified material, som den 
ene specialist efter et livs ekspertstudier kan 
efterlade til den næste.

Af en eller anden grund kan man imidler
tid få lyst til at anføre lidt til forsvar for 
en anden slags historiker, den videnskabs
mand, hvis speciale er intet mindre end men
neskehedens historie. Man kunne uden risiko 
hævde, at den slags historikere er adskillig 
fornøjeligere at læse. En sådan påstand vil 
skaffe én ekstra fornøjelse, fordi de fleste 
nutidige eksperthistorikere vil afvise Herodot 
og Michelet som uvidenskabelige -  de er kun 
kunstnere.

En sådan historiker-kunstner var Élie Faure 
(1873-1937). Oprindelig var han læge, men 
efter i 1902 at have fået ansættelse som kri
tiker ved L’Aur or e gjorde han sig rede til at 
studere menneskenes historie så indgående som 
muligt. Fra 1904 begyndte den lange række 
af hans bøger at udkomme, en monumental 
kunsthistorie i 5 svære bind er vel hans ho
vedværk, men han skrev også adskillige essays
samlinger med historiske, litterære, filosofiske, 
etnografiske og sociologiske emner, alle højst
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læseværdige, desuden en roman, rejsebøger og 
politiske artikelsamlinger. Menneskene, forti
dens, samtidens og fremtidens, var hans eneste 
interesse. Men den er jo da også betragtelig, 
ikke mindst fordi den, der interesserer sig for 
mennesker, også interesserer sig for kunst. 
Faure beskæftigede sig da også med alle kunst
former. Det kan derfor heller ikke undre, at 
han meget hurtigt fascineredes af filmkunsten 
og blandt de franske, professionelle kritikere 
var en af de første, som skrev med varme, 
forståelse og forelskelse om film. Den initiativ
rige og smagfulde Pariser-forlægger, Jean-Jac
ques Pauvert, planlægger en samlet udgave af 
Faures værker og har fået den glimrende idé 
som smagsprøve at lade Ed. Gonthier udsende 
den samling af Faures filmartikler, der under 
titlen „Fonetion du Cinéma" første gang ud
kom i 1953, i ualmindelig nydeligt billigbogs
udstyr.

Netop som smagsprøve synes bogen fortrin
lig. Man får et indtryk af den kræsne og 
kyndige kunstkritiker, men også af den pole
miske skarpskytte. Man præsenteres ikke for 
en systematisk filmæstetik, men for en perle
række af åndfulde, filmæstetiske approxima- 
tions. Der kan næppe være megen tvivl om, 
at Faures glimrende formulerede indlæg til 
fordel for filmkunsten i 20ernes Paris i høj 
grad har været med til at gøre filmen respek
tabel som kunstart, og de har dermed ganske 
vist sekundær, men ikke desto mindre temme
lig væsentlig filmhistorisk betydning. Det er 
for nemt at glemme, med hvilken skepsis, med 
hvilken modstand filmen dengang som kunst
art blev mødt overalt i Europa. De videnska
belige kritikere hånede den for den rolle, det 
maskinelle spillede for den. Ellers fremra
gende æstetikere mente at måtte tage afstand 
fra filmen på grund af dens tekniske Reprodu- 
zierbarkeit.

Med de videnskabelige kritikere kunne Faure 
gøre sig ret hurtigt færdig; hvis de ikke var 
lammede af den cartesianisme, som jo da el
lers kan være udmærket, når man er klar 
over dens begrænsning, ville de vide, at fil
men netop måtte være en kunstart, videnskabs- 
mænd har særlige gaver for at kunne goutere. 
Filmkunsten tilbyder videnskabsmændene et 
hidtil ukendt univers, inden for hvilket ud
tryksmidlerne er strengt videnskabelige; den 
lader med ubetinget nøjagtighed sit mekaniske 
udstyr „registrere" det objektive univers’ hem
meligheder. En af filmens muligheder er at 
skabe det umiddelbare samarbejde mellem vi
denskaben og poesien, som Faure kalder „for
eningen af det materielle og det åndelige 
univers". Derfor tør han spørge, om vi i virke

ligheden af filmkunsten ikke kan tillade os at 
forvente en helt ny metafysik -  eller en helt 
ny verden for den sags skyld?

I en tid, hvor man er gået i gang for alvor 
med at oprette filmakademier, gøre film til 
universitetsfag, og hvor TV ’s filmmagister er 
noget af det mest seriøse, godtfolk kan fore
stille sig, vover man vel at smile en smule ad 
Faures lovlig ekstatiske apologi for filmkun
sten. Men kunst ønsker publikum, og af man
ge grunde, især økonomiske, har det for film
kunsten haft særlig vigtighed at få status som 
en af samfundet helt og holdent accepteret, 
som en i enhver henseende legitim kunstart, 
løvrigt ville det være urimeligt at se bort fra, 
at filmens egne kunstnere har følt det som 
en inspiration, når en mand af Faures format 
gik ind for deres kunstart med så helhjertet 
begejstring.

Over for den anden kategori af filmmod
standere, de indsigtsfulde æstetikere, hvoraf 
ganske mange selv var kunstnerisk begavede, 
måtte Faure bringe et anderledes subtilt de
fensorat i anvendelse. De måtte forvente af 
deres udmærkede kollega, som efter bogen om 
Cézannes historiske betydning var højt esti
meret i fagkredse, at han kunne argumentere 
for sin sag. Det kunne han, og i  deres eget 
sprog. Thi filmæstetik vil operere med en 
række af de samme termini, som man anven
der i forbindelse med de andre kunstarter: 
kunstarterne er i den æstetiske beskrivelse 
særlig nært beslægtede, fordi de alle, når alt 
kommer til alt, har samme mål. Allerede Tin- 
toretto (1518-1594) skitserede 300 år før 
filmkunstens fremkomst en „symfoni for øjet"; 
i sine landskabsbilleder legede han -  uden i 
konkret forstand at have mulighed for at 
skabe bevægelse -  med de elementer, der 
skulle blive karakteristiske for filmkunsten. 
Visse af filmkunstens æstetiske muligheder har 
således været fornemmet, før man kunne have 
anelse om, at der skulle komme film.

Filmen er for Faure langt mindre beslægtet 
med teatret end med malerkunsten. Med tea
tret er filmen faktisk kun beslægtet i banal 
forstand: i begge tilfælde er der tale om en 
forestilling med optrædende. I dramaet og 
pantomimen (hvis slægtskab med stumfilmen 
måske kunne synes at ligge lige for) ændres 
kompositionen af forskellige grunde fra fore
stilling til forestilling: teaterkunsten er under
kastet impulser, filmen ikke kender til. Fil
mens komposition fikseres én gang for alle 
og ændres ikke. Dermed antydes dens slægt
skab med de plastiske kunstarter, malerkunst, 
skulptur osv. Ja, Faure går endda så vidt som 
til at tale om „arkitektur i bevægelse". På
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teaterscenen er det psykologiske, i filmen det 
plastiske af størst betydning. På teaterscenen 
er, siger Faure, „følelserne og lidenskaberne 
knap nok andet end påskud, ved hvis hjælp 
handlingsforløbet får en smule sammenhæng, 
en smule sandsynlighed'1.

Endda ønsker Faure tilsyneladende ikke at 
gøre sin definition på det plastiske alt for 
rummelig. Ved det plastiske forstår han gan
ske enkelt: kunsten at udtrykke form i ro eller 
bevægelse. Hermed er det plastiskes grænser 
lagt temmelig fast, med mindre man henreg
ner idrætsudfoldelse og processioner under 
kunst. Dansen kommer derimod med som pla
stisk kunst, naturligvis. Filmen er beslægtet 
med dansen.

Og dansen har igen en hel del med rytme, 
med musik, at gøre. Faure kunne have citeret 
den forfinede æstetiker fra 80erne, englæn
deren Walter Pater (1839-1894), som i sin 
berømte bog „The Renaissance (1873/1877) 
mente at kunne slå fast, at „all art constantly 
aspires towards the condition of music"; må
let er med andre ord, at form og indhold bli
ver fuldstændig identiske. „All art“, altså na
turligvis også film. Det skulle jo vise sig, at 
Faure fik ret, når han forudså, at filmen i ud
tryksmåden i stadig højere grad ville nærme 
sig musikken. Ikke mindst de seneste års fran
ske og italienske filmkunst synes at bekræfte, 
at den gamle venetianske malers drøm om en 
„symfoni for øjet“ stadig er et mål for de 
bedst begavede filmskabere. løvrigt er den nye 
filmkunsts bestræbelser i denne henseende slet 
ikke et resultat af aldeles nye ideer om de fil
miske muligheder. Chaplin var f. eks. gen- 
nemmusikalsk, en dom, Faure utvivlsomt ville 
bifalde.

Netop om Chaplin har Faure et forelsket 
kapitel; hos denne „den størst mulige Digter 
for de flest mulige Mennesker", som Kai Friis 
Møller kaldte ham, findes hverken sentimenta
litet eller moraliseren; Chaplin er ikke først 
og fremmest clown eller poet: han er danser. 
Hans gestus er ikke tilfældige fagter -  de er 
meningsfyldte udtryksmidler.

Når gestus (og ansigtsudtryk) for Faure er 
vigtigere i filmen end intrigen, er det begribe
ligt, at stumfilmen står hans hjerte nærmere 
end talefilmen. En hverdagslig gestus -  må
den, hvorpå en dør lukkes, eller måden, hvor
på en terrin med suppe sættes på bordet -  
kan i filmen få en egenartet betydning, netop 
fordi der ikke bruges ord til at forklare en 
sådan gestus. Lydbåndet flytter for meget af 
tilskuernes opmærksomhed fra det væsentlige 
(billede, rytme) til det mindre væsentlige (dia
log, intrige).

Det ville have frydet Faure at opleve, hvor
ledes dialogen i den nyeste filmkunst har fun
det sin rette plads, hvorledes den er blevet en 
af stemmerne i det orkester, som opfører en 
„symfoni for øjet". Endnu mere ville det 
måske have frydet ham, at den noble art of 
film-defence, han måtte praktisere, kun et 
kvart århundrede efter hans død er blevet 
overflødig. Man har ikke udgivet hans film
essays, fordi filmen som kunst behøver noget 
forsvar, men fordi disse essays er blevet „klas
siske" inden for filmlitteraturen. De kan vel 
ikke gøre det ud for videnskabeligt materiale. 
T il gengæld er de eksempler på en formule
ringskunst, som historikere alt for sjældent 
behersker.

Albert Wiinblad.

I biografen
Pierre Marcabru: „Alions au cinéma", Galli-mard, Paris 1964.

Pierre Marcabtu er dette særsyn i fransk film
kritik: en ung skribent, der ikke blot er uden 
tilknytning til en bestemt kritikergruppe, men 
tillige gør en dyd af at holde sig fri af enhver 
teoretisk spændetrøje. Marcabru har klart de
fineret sin yderliggående subjektivisme i „Ca- 
hiers du Cinéma“s fremragende særnummer om 
„La Critique" (december 1961):

„En film  er en personlighed. En vis måde at 
anskue ting og mennesker på og acceptere de
res virkelighed. Enten er man på bølgelcengde, 
eller man er det ikke. Når jeg kan lide Ford, 
Renoir, Wålsh eller Aldrich, er det af nogen
lunde samme grunde jeg kan lide Losey, Ful
ler og Boetticher. Men selv om disse grunde 
til en vis grad har at gøre med stilen, beror de 
dog først og fremmest på et åndsslcegtskab i 
anskuelser ( „une amitié du regard"). Disse 
instruktører betragter virkeligheden på en må
de, jeg kan lide. Med andre ord de belyser og 
understreger gennem stilen noget, der berører 
m ig . . .  Man må afvise en film, som man af
viser et menneske; og acceptere den, som man 
accepterer et menneske. Resten er litteratur".

I „Alions au Cinéma" har Pierre Marcabru 
samlet sine indtryk af efterkrigstidens betyde
ligste filmkunst, og resultatet har både værdi 
som filmhistorie og som afspejling af en me
get personlig kritikers meget personlige me
ninger. Et imponerende antal markante instruk
tører og retninger siden 1940 behandles, og
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Marcabru skriver naturligvis med særlig varme 
og forståelse om amerikansk film, yndlingsem- 
net i fransk filmkritik.

Pierre Marcabrus kritik er i første række 
beskrivende. Ikke at han bruger mange linier 
til handlingsreferater: hele vægten lægges på at 
karakterisere den livsholdning, billederne rø
ber, at indkredse manden bag værket. Til dette 
formål anvender Marcabru en mærkelig stac- 
catostil, hvis korte sætninger prøver at ramme 
i centrum af en instruktørs personlighed som 
mere eller mindre velrettede kastepile. Portræt
tet af Hitchcock begynder således: „Hitchcock 
er en sensuel og spøgefuld englænder, under
trykt af en streng opdragelse. Alle hans film  
er snøret i korset, deraf denne uhyre indre 
voldsomhed, denne grusomhed i detaljen, den
ne indirekte styrke, som finder en slags be
kræftelse i angst og sadisme". Og konklusio
nen bliver: „Det er en vel ly sinings filmkunst."

Bogen byder ikke på gennemførte analyser, 
og det har heller ikke været dens ambition. 
Marcabru er ingen analytiker. Han viser sig 
her som en følsom og agtpågivende portrættør 
med et friskt, ukonventionelt filmsyn, og hans 
bog vil måske især få betydning som vejviser 
for dyberegående studier i enkelte instruktører 
og retninger. Den viser gang på gang henimod 
noget centralt, men nøjes bevidst med finger
peget. Og heri ligger både dens styrke og dens 
begrænsning.

Morten Piil.

Antologi på  dansk
Ib Monty og Morten Piil, red .: „Se -  det er film" I, Det Danske Filmmuseum og Fremads Fokusbøger, 1964.

„Der skrives mange bøger om film, men ikke 
mange slags", skrev Alastair Cooke i forordet 
til „Garbo and the Nightwatchmen", den første 
antologi af filmkritikker. Men det var i 1936. 
I 1964 har bemærkningen kun meget begrænset 
gyldighed, dog naturligvis ikke i Danmark, 
hvor der ikke blot skrives få slags, men over
hovedet meget få bøger om film.

Vi gør os helst i Kleinkunsten -  det nyde
lige essay og anmeldelsen -  men heller ikke 
i den gør vi os så godt som andre. Den ikke- 
sprogkyndige og den sprogkyndige, der aldrig 
nærmer sig et udenlandsk filmtidsskrift, har 
nu lejligheden til at konstatere, hvor meget

bedre de andre gør det, idet Forlaget Fremad 
i samarbejde med Museet har udsendt det før
ste af tre bind filmessays med fællestitlen „Se 
-  det er film“. Stoffet er hentet fra såvel tids
skrifter som andre essaysamlinger og større 
værker.

Bogen er visselig en essaysamling, men hvil
ken essaysamling: Den introducerer på dansk 
en række af klodens fineste filmkritiske penne. 
Kritikerne skriver om kunstnerne i en række 
mestendels fremragende og hyppigt citerede 
essays (der i øvrigt også citerer hinanden), og 
hvis bogen kan opfattes som en grundbog, må 
det blive i den særlige betydning, at der her
efter ikke er nogen undskyldning for ikke at 
have stiftet bekendtskab med nogle skribenter, 
der burde være et selvfølgeligt bekendtskab for 
enhver kunstinteresseret og ikke kun for de 
specielt filminteresserede. -  Allerede den om
stændighed, at bogens artikler er oversatte og i 
hvert fald for de engelske, amerikanske og ty
ske artiklers vedkommende (jeg er desværre 
ikke franskkyndig) særdeles kompetent -  er 
i sig selv noget af en begivenhed i et land, 
hvor vi så sandelig heller ikke er forvænte med 
oversættelser af udenlandsk filmlitteratur.

Antologiens første bind omhandler perioden 
indtil 1940, og synsvinklen er meget velgøren
de den kritisk-æstetiske, som fastholdes konse
kvent. Den græder ikke sociologiske tårer over 
samlebåndsproduktion og dens sandsynlige 
skadelige indflydelse, og den diskuterer natur
ligvis ikke det forlængst afgjorte spørgsmål, 
hvorvidt filmen nu også er en kunstart. Hvor 
de enkelte essays ikke omslutter kunstnere og 
kunstværker i deres totalitet, er de rent æste- 
tisk-teoretiske. Hovedvægten lægges på kunst
nere, som — nulevende eller afdøde — i disse 
år står centralt i debatten og som inspirations
kilder for den unge filmgeneration. I øvrigt er 
det svært at pege på undladelsessynder, bl. a. 
jo fordi der følger endnu to bind essays, hvis 
indhold vi ikke kender, og det bør så afgjort 
påskønnes, at man ikke har tilstræbt det repræ
sentative og historisk dækkende på bekostning 
af kvaliteten, ligesom man er glad for, at der 
ikke er brugt kostbar plads på at genoptrykke 
det let tilgængelige stof af og om bl. a. Dreyer, 
Sjostrom, Stiller og Garbo.

Bemærkelsesværdig er også antologiens fine 
balance mellem flere kritiske grundopfattelser, 
der i dette udvalg snarere supplerer og nuan
cerer end modsiger hinanden.

De ortodokse teoretikere har aldrig været 
så ensidige og håndfast forenklende i deres 
filmopfattelse som „Kosmorama“ i sin opfat
telse af teoretikerne, og det er derfor glædeligt, 
at også et par af disse får lov at komme til
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orde, Eisenstein med „Filmens struktur'* (om 
„Potemkin") og den veloplagte John Grierson 
med „Dokumentarismens grundprincipper". 
(1946). Det ejendommelige er nemlig, at 
Eisenstein og Grierson viser sig at være langt 
mindre ensidige som teoretikere end som 
kunstnere, og at de, ligesom André Bazin, ikke 
teoretiserede for at udstede patentopskrifter på, 
hvordan man laver film, men for at „forklare" 
allerede eksisterende kunstværker, og for -  om 
muligt -  at finde nogle holdepunkter i det 
praktiske filmarbejde. Hvorimod Pudovkin, 
som er repræsenteret med „Montagen" (1928), 
med rette kan beskyldes for at ville udstede 
recepter, skønt han som kunstner nok var rige
re og i hvert fald varmere end både Eisenstein 
og Grierson tilsammen.

I næsten alle essays er smuk form, under
tiden endda både smuk og overordentlig per
sonlig form, forenet med en eksakthed i analy
sen, der i flere henseender gør disse essays 
„definitive".

Mest medrivende er afdøde James Agee, den 
største filmskribent U.S.A. har ejet. Hans vel 
snart verdensberømte essay „Komediens stør
ste æra" skal nok være det bedste, der er skre
vet om emnet. Agee gør det kunststykke at få 
sagt noget rammende og præcist om det hele 
og alligevel holde dampen oppe rent sprogligt. 
Det er forrygende skrevet, og det er naturligvis 
sandt, at filmkunsten mistede en dimension, da 
slap-stick-komikerne begyndte at tale -  eller 
holdt op med at filme. Men jeg kan ikke rig
tig lide det vemodigt tilbageskuende, som også 
åbenbarer sig undervejs, for der er tale om en 
slags „reaktionær sentimentalitet", der sætter 
ham ude af stand til at få øje på de værdier, 
talefilmfarcen og „dialogkomedien" bragte med 
sig. (Og dette formår Peter John Dyer slet 
ikke at rette op i „De brød reglerne" (1959), 
det mindst sigende blandt bogens bidrag, der 
kun fortæller relative almindeligheder om Marx 
Brothers, W . C. Pieids, Laurel og Hardy, Lu- 
bitsch, Hawks og Capra -  hvilket dog ikke er 
ensbetydende med, at ret mange danske skri
benter vil kunne gøre det nær så godt). Agees 
afsluttende sammenligning med indholdsmæs
sigt beslægtede sekvenser i Keatons „The Na
vigatør" og Prank Tashlins western-parodi 
„Blegansigt" (1948), som han finder typisk 
for farcens dekadence, overbeviser ikke, fordi 
de to film ikke kan sammenlignes på den led. 
Talefilmfarcen har begribeligvis sin force an
dre steder end stumfilmfarcen, men derfor be
høver det ene vel ikke være ringere end det 
andet ?

Agees hyldest til Griffith (1948) er også 
elegisk, men elegien forekommer mere beret

tiget her, og det samme gælder de smukke 
overdrivelser -  både det „patetiske vemod" og 
overdrivelserne er fremherskende stiltræk i me
sterens egne film. De, der læser Paulkner, vil 
også kunne forstå, at Agee må imødegå de vel
menende personer, der tror, at „Birth of a Na
tion" er en anti-negerfilm, for de vil kunne 
forstå sydstatsmanden Griffiths forudsætninger. 
Griffiths følelser var enkle, men hele, og han 
„gik næsten meningsløst langt i  sine anstren
gelser for at vcere retfærdig mod negrene, som 
han forstod dem, og han forstod dem som en 
god slags sydstatsfolk forstår dem". En af 
Agees største kvaliteter, og den er ret enestå
ende blandt de overdrevent Europa-snobbende 
amerikanske filmkritikere, var hans stærke fø
lelse og dybe forståelse for sit eget lands film
kunst, derunder ikke mindst de populære, men 
kulturelt miskrediterede genrer western-, gang
ster- og musicalfilmen.

„Den manglende trediedel i amerikansk 
film "  kalder Gavin Lambert med rette Erich 
von Stroheim (de andre er naturligvis Chaplin 
og Griffith), og det lød muligvis provokerende 
i 1953, da Lambert skrev det, men ikke i 1964. 
Artiklen er heller ikke så dybtgående i analy
sen, som man kunne vente det af en Gavin 
Lambert eller så fyldestgørende som Jørgen 
Stegelmanns Stroheim-pjece fra i fjor. Hertil 
må dog siges, at meget nyt stof om Stroheim 
er fremkommet siden 1953.

Til gengæld tager Gavin Lambert effektiv 
revanche i „Fritz Langs Amerika", skrevet i 
1955, samme år, den betydelige filmkritiker 
selv rejste til Hollywood og blev manuskript
forfatter.

Henri Agel skriver godt -  men i forhold til 
Agee, lidt „uengageret" tørt og akademisk -  
om Griffith, meget bedre og friere om det 
poetiske mysterium Jean Vigo: „Vigos friheds
bevægelse har, ligesom Buhuels, to mål: at 
bekæmpe en civilisation, som skaber en slags 
socialt helvede; at sprænge det indre helvede, 
som i en bitter strid bekæmper fantasien og 
evnen til at opleve". Man finder synspunkter 
og iagttagelser, som er fremmede for de få og 
ret samstemmende danske artikler om Vigo: 
„V i vil gerne have, at „Zéro de conduite" ta
ger barndommens parti mod de voksnes ver
den; det står alligevel fast, at disse ynglinge, 
som på én gang minder om tegningerne af fa
milien Fenouillard og Louis Ferdinand Célines 
menneske-zoologi, har noget fordrejet og nus
set ved sig".

Armand Cauliez og Barthélemy Amengual 
behandler skarpsindigt og indgående dels Re- 
noir, dels Welles gennem henholdsvis „La 
régle du jeu", og „Citizen Kane". To afhand-
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linger, der er omtrent lige så komplekse som 
de emner, de behandler, og derfor umulige at 
give et indtryk af gennem citater. Men det 
gælder for disse to mesterværker i filmkunsten, 
at de i stadig højere grad må regnes for de 
første, helt „egentlige" tonefilm, dvs. film, i 
hvilke billede og lyd bliver to sider af samme 
sag og derfor hverken hæmmer eller tilside
sætter hinanden -  eller slås drabeligt indbyrdes 
som i de tidlige eksperimenterende lydfilm, 
der ofte havnede i det krukkede, krampagtige 
eller fedt symbolske, når de skulle demonstre
re den nye forms kunstneriske selvstændighed. 
I „Spillets regler" og „Den store mand", den 
moderne filmklassicismes to første værker, fin
der billede og lyd hinanden på en „naturlig" 
og afslappet måde, der alligevel er overordent
lig udtryksfuld.

Antologiens to redaktører lader smukt den 
virkelighedselskende André Bazin, nok tone
filmens største teoretiker, korrigere og runde 
af med „Filmsprogets udvikling", der tilbage 
gennem bogen knytter forbindelsen til udgangs
punkterne; den realistiske tendens (Lumiere) 
og den formalistiske, fiktionen (Måltes), som 
Kracauer behandler i et kapitel, der er hentet 
fra „Theory of Film" (1960). Kracauer an
skuer filmens udvikling gennem de to tenden
sers bestandige sammenstød og adskillelse, der 
hver gang resulterer i mere komplicerede, men 
ikke nødvendigvis højerestående æstetiske for
mer, selvom han deler den opfattelse, at der er 
eller må være et element af realisme i al film. 
Bazin, som i en mere subtil betydning mener 
det samme, gør i „Filmsprogets udvikling" op 
med det fejlagtige og ufrugtbare i at sætte 
stumfilmen og tonefilmen op mod hinanden. 
Han argumenterer overbevisende for den op
fattelse, at der er en større forskel på de in
struktører, der tror på „billedet" (Griffith, 
Eisenstein m. fl.), og dem, der tror på „virke
ligheden" (Dreyer, Stroheim, Murnau, Fla- 
herty): „Såvel „Greed“ som Dreyers „Jeanne 
d’Arc" var i realiteten allerede talefilm. 1 det 
øjeblik man ophører med at holde montagen 
og billedets plastiske komposition for selve 
essensen af det filmiske sprog, vil tilstedevæ- 
relsen af lyd ikke længere forekomme en at 
afstedkomme en skillelinie mellem to radikalt 
forskellige aspekter af filmkunsten". Filmspro
get har således altid været i konstant udvik
ling, og ligesom man nu kan trække tydelige 
linier fra det, Bazin kalder „stumfilmens 
frugtbareste inspiration" (de instruktører, der 
tror på „virkeligheden") til vor tids filmideal 
(„Den store mand", „Spillets regler"), vil 
tiden nok også vise, at Godards og andres brud 
med denne klassicisme er en naturlig videre
udvikling og ikke den revolution, det forekom

mer at være for os samtidige. -  Bazin blev kun 
40 år, men han nåede meget, og når man læser 
„Filmsprogets udvikling", begriber man sag
tens lidt af den eksceptionelle særstilling, han 
opnåede som kritiker og teoretiker, ikke mindst 
blandt kunstnerne.

„Se -  det er film" er en stor nydelse at 
læse, og den er på samme tid kildeskrift, teori 
og historieskrivning, gjort let tilgængelig for 
alle. Den burde kunne inspirere dem af vore 
egne mandariner, der aldrig ser andre filmar
tikler end dem, de selv skriver. Men også 
gerne andre. Vi har stadig kun to slags kritik 
her til lands: den uansvarlige — og den ansvar
lige, som for tiden er kendetegnet ved en lidt 
træt og stagnerende liberalisme.

Også kritikerne bør kunne finde en forny
else engang imellem. Buster Keaton spejder 
forhåbningsfuldt efter en sådan i et skønt still 
fra „The Navigator" på antologiens forside.

John Ernst.

A t læse film
Carl Th. Dreyer: „Fire film". Udgivet med indledning af Ole Storm. Gyldendal 1964.

Filmmanuskripter og drejebøger i bogform har 
altid udgjort en del af filmlitteraturen (dvs. 
litteraturen om film), men en lidt ubemærket 
og temmelig problematisk del. Det var dog 
først i halvtredserne, der for alvor kom accel- 
leration i udgivelserne, og det er især franske, 
italienske, engelske, amerikanske og tyske for
lag, der har været aktive, ligesom mange film
tidsskrifter i de samme lande med stigende 
regelmæssighed optrykker drejebøger, komplet 
eller in extenso.

Herhjemme er det gået langsommere, natur
ligvis.

Men siden vi nu også er ved at komme med, 
må det være på tide at rejse spørgsmålet: Kan 
man læse en film?

Er disse bogudgivelser ikke i sidste instans 
udgivernes og forlæggernes knæfald for den 
endnu ret udbredte opfattelse, at filmen er en 
litterær kunstart ? Eller i det mindste, at et godt 
manuskript er grundlaget for en god film? 
Det er de måske nok, og hvad så? Måske har 
forlæggerne blot valgt at begynde med dreje
bøger, der tillige ejer selvstændige litterære 
kvaliteter, og det kan man vel ikke fortænke 
dem i. Blot må man gøre sig klart, at man 
ikke nødvendigvis bedre kan læse de drejebø
ger (altså læse dem som „film "), der tillige
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ejer selvstændige litterære kvaliteter. Thi en 
drejebog kan jo sagtens eje selvstændige litte
rære kvaliteter uden at filmen over den behø
ver at være „litterær” („Weekend” ). Med 
„selvstændige litterære kvaliteter” menes der 
som regel, at dialogen er god, men dialogen 
er kun et aspekt blandt de mange, der kan 
indgå i en film. -  Man kan også være endnu 
mere optimistisk og se drejebogsudgivelserne 
som udtryk for, at flere og flere bliver i stand 
til at føle og tænke „i film” og således jævn
føre drejebogslæsningen med -  måske med læs
ningen af en skuespiltekst, men hellere med 
den musikkyndiges fordybelse i et orkesterpar
titur — altså de lykkelige få, hvem den evne 
er beskåret. Det ideelle formål må være det 
samme: at fordybe sig i værkets struktur.

De fire drejebøger -  „Jeanne d’Arcs lidelse 
og død”, „Vampyr”, „Vredens dag” og „Or
det” -  er ikke i overensstemmelse med de fær
dige film, men drejebøgerne, som de forelå, 
da Dreyer gik i gang med optagelserne, den 
subjektive fastholden i ord af de visioner, 
hvorover filmene blev skabt, og de har, som 
Dreyer også selv bemærker det, kun værdi 
inden for atelierets fire vægge. Det er selv
følgelig morsomt at få at vide, at Dreyer hav
de tænkt sig at afslutte „Vampyr” med et 
drengekor, der synger „Lysets engel går med 
glans (skulle der alligevel være noget om 
den snak, som også Dreyer selv har bidraget 
til, at „Vampyr” også satiriserer over en sam
tidig litterær og mystikelskende underhold
ningsgenre, der ville gøre sig finere end den 
var?). Vi konstaterer også, at den oprindelige 
begyndelse til „Jeanne d’Arc” blev sløjfet, 
samt at flere passager i „Vredens dag” er ble
vet omarbejdet under optagelserne.

Nu betegner Ole Storm ganske vist sin ud
givelse som „et dokumentarisk materiale”, og 
så har han afgjort ikke sagt for meget. Men 
skulle bogen være et ideelt dokumentarisk ma
teriale, burde han da ikke have forundt os alt 
det, der står på originaldrejebøgernes blanke 
venstresider, „knappe notater i hånden, om in
ventar, belysning, lyd, panorering, scenegang 
og lignende praktiske sager”. Det Storm kalder 
„praktiske sager” (dog kun de af dem, der er 
i overensstemmelse med den færdige film) bør 
jo netop være med i den ideelle drejebogsudgi
velse, så meget mere her som Dreyer foretræk
ker en novellistisk udformet drejebog og har 
hævdet, at en roman som „Marie Grubbe” vil
le kunne filmes lige fra bladet. løvrigt omtaler 
Storm disse notater som om metoden var noget 
usædvanligt.

En ting, der burde være obligatorisk i den 
ideelle drejebogsudgivelse er mindst ét billede

fra hver af filmens indstillinger. Men den 
foreliggende udgivelse følger traditionen: rela
tivt få og velvalgte billeder i alle mulige be
skæringer, mange af dem dog også i filmbille
dets egne proportioner. (En pinlig fejl: Under 
et billede, der tydeligt viser Hass-Christensen 
(„Ordet” ), kan man læse: Der køres brænde 
til heksebålet).

Forordet bringer intet nyt til forståelse af 
Dreyer, og de kunstnere, hvormed Storm sætter 
Dreyer i relief, er alle hentet fra litteraturen 
og malerkunsten, hvad der dog til dels lader 
sig gøre, fordi Dreyer står så isoleret i film
kunsten, som han gør.

Ellers er det svært at følge Storm, der et 
sted skriver, at man i Dreyers manuskripter 
sagtens vil kunne finde „klicheer på grænsen 
af det banale” (det er rigtigt, men det er uvæ
sentligt), mens han andetsteds finder, at ma
nuskripterne er et dækkende udtryk for Drey
ers totalvision (dette er mildest talt urigtigt, 
men det ville være af værdi at slå fast, hvis 
det var rigtigt). Storm har meget svært ved at 
frigøre sig fra litterære kriterier, og man må 
ofte spørge sig selv, om han virkelig har ople
vet noget ved Dreyers film. Han peger eksem
pelvis på det faktum, at selvom Dreyer nok er 
meget pietetsfuld over for det foreliggende 
værks idé, forråder han „hensynsløst” dets 
form (heri ligner Dreyer både Ford og Bu- 
ri uel), og alligevel bliver resultatet „ofte det 
paradoksale, at tilskueren, der ser en yndet ro
man eller et skuespil filmatiseret, bryder ud i 
begejstring som over et mirakel. Det var liv
agtigt, som man huskede det.” Og det er jo 
rigtigt. Mange vil sikkert erindre, at vore film
kritikere, der omkring „Ordet“s premiere i 
1955 for flertallets vedkommende endnu var 
identiske med teaterkritikerne, var enige om, 
at ingen teateropførelse af skuespillet i tilnær
melsesvis samme grad dækkede Munks inten
tioner som filmen, og det til trods for, at fil
men blandt flere ændringer af forlægget kun 
havde bevaret en trediedel af den originale 
dialog. Men Storm forsøger ikke at finde en 
forklaring på fænomenet, og det må derfor 
være tilladt at citere, hvad Dreyer selv har 
skrevet om dette forhold (i en korrespondance 
med undertegnede): „Jeg synes jo, at det er af 
uhyre stor vigtighed, at instruktøren tilegner 
sig digterens værk -  ja, opsuger det i sig i en 
sådan grad at han føler det som værende hans 
eget. Der er ikke mange, der har været op
mærksomme på denne sammensmeltningspro
ces . . . "  Kun på den måde kan man frigøre sig 
fra forlægget og alligevel give udtryk for dets 
ånd i en helt anden og dybt original form.

Ole Storm forklarer heller ikke, men nøjes
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med at undre sig over misforholdet mellem 
Dreyers strenge kunstneriske krav (og sikker
hed), når det gælder den filmiske form og 
hans tilsyneladende ukritiske indstilling (eller 
usikkerhed) over for valget af litterære for
læg: undertiden er de lødige, undertiden højst 
tvivlsomme. Storm har altså ikke gjort sig 
klart, at Dreyer slet ikke er „litterær". Drey
ers grundholdning, verdensbillede, eller hvad 
man nu vil, eksisterede før han kom til filmen. 
Hvad Dreyer søger i litteraturen er forløb, 
konflikter, intriger og et psykologisk (og para
psykologisk) fængslende stof.

Lad os altså én gang for alle slå fast, at 
Dreyer i det litterære forlæg kun ser en „li
bretto". Storm leverer pudsigt nok selv præ
misserne for denne konklusion, men han dra
ger den altså ikke. Han skriver helt rigtigt et 
sted: „Det psykologiske spiller i Dreyers film 
en så afgørende rolle, at hans manuskripter ud
formes først og fremmest med henblik på de 
sjælelige skift, der er dem, der betinger hans 
karakteristiske billedrytme", og han citerer 
Dreyer, som selvfølgelig mener, at manuskrip
tet kan udarbejdes af forfatteren og instruktø
ren i forening, mens drejebogen helt og holdent 
må være instruktørens værk: „Det er ham, der 
gennem motivernes udvælgelse og sammenkæd
ning skaber filmens rytme. Affattelsen af dreje
bogen er derfor i alleregentligste forstand in
struktørens retmæssige arbejde . . .  At lade an
dre udfærdige en drejebog til en instruktør 
ville svare til at give en fuldt udarbejdet teg

ning til en maler og bede ham lægge farver 
på".

Citatet stammer fra et indlæg i Dreyers 
kendte polemik med Kjeld Abeli i 1939, og er 
med andre ord skrevet på et tidspunkt, da den 
almindelige praksis var at levere en fuldt fær
dig drejebog til instruktøren -  en drejebog, som 
oftest var skrevet af en forfatter, der ikke kun
ne føle og tænke i film, og det var da instruk
tørens opgave at „visualisere" den. I vore 
dage gælder det i stadig højere grad for såvel 
de skrivende instruktører som for de blot skri
vende, at de mere umiddelbart er i stand til at 
føle og tænke i film. De er vokset op med 
filmen, tonefilmen, og der er ofte tale om et 
yderst frugtbart samarbejde forfatter og instruk
tør imellem, og vel at mærke et samarbejde, 
som ikke er afsluttet, når optagelserne begyn
der (herhjemme f. eks. samarbejdet Rifbjerg- 
Kjcerulff-Schmidt) . Drejebogen er derfor redu
ceret til en omfattende „huskeseddel", der 
først skrives, når filmen er skabt -  i tankerne. 
En langt mere gennemarbejdet filmæstetisk 
fornemmelse kendetegner den unge generation, 
og derfor ser vi i stadig højere grad film, hvori 
udtrykket ikke kan adskilles fra den skabende 
tanke.

Herefter må jeg stille spørgsmålet igen: Kan 
man Icese en film? Og jeg må svare, at det i 
høj grad kommer an på, hvem man er og hvil
ke film, der er tale om, og hvordan drejebogen 
fremtræder for det læsende publikum.

John Ernst.

Efter redaktionens slutning kom meddelelsen om, at Bodil Ipsen er død. Hendes betydning for dansk film er for intet at regne mod hendes betydning for teatret, men vi vil mindes hende med et billede fra „Dania Biofilm“-da- gene. Det er fra „Syndens Barn“ (el. „Det Syndens Barn“ eller „Sønnen"), som Bjørn Bjørnson iscenesatte i 1913. Som sine medspillere havde Bodil Ipsen bl. a. August Falck, Peter Malberg, Alfred Møller og Gerda Krum Junker. Der er iøvrigt blevet udtrykt rvivl om filmen nogensinde nåede frem til offentlig forevisning. Den havde premiere den 2. 11. 1914 i Biografen, Vimmelskaf- tet 47.
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Tidsskrifterne
Denne rubrik omfatter tidsskrifter, der indeholder stof af interesse for „Kosmorama“s læsere. Vi har dennegang vedføjet realoplysninger om de enkelte tidsskrifter, der naturligvis i øvrigt alle kan læses i Filmmuseets bibliotek, som også kan give oplysninger om tidsskrifternes adresser.

SIGHT AND SOUND. I efterårsnummeret skriver redaktøren Penelope Houston om inspirationen fra Antonioni og gør meget ud af Claytons „The Pumpkin Eater“ („Bitter frugt"). Tom Milne sammenligner Renoirs og Buhuels udgaver af „En kammerpiges dagbog", Peter John Dyer skriver om vor kære Roger Corman, Donald Richie afslutter sine Kurosawa-notater, og det er et Caior-interwiev. Grundlagt 1932, oplag: 22.500, 4 nr. om året, ca. 18 kr. pr. årgang.
FILMS AND FILMING. I nummeret for november er Peter Yates’ „One Way Pendulum" udgangspunkt for en artikel om engelsk films nye komediestil. Nummeret bringer anden del af artiklen om de Sica og i serien „Great Films of the Century" behandles „Ridderfalken". Grundlagt 1953, oplag: 25.000, 12 nr. om året, ca. 45 kr. pr. årgang.
FILM QUARTERLY. Efterårsnummeret indeholder en artikel om „The „Anti-Militarism" of Stanley Kubrick" og artikler om Cocteau og Jacques Demy. Redaktøren Ernest Callenbacb behandler under titlen „The New Resistance" nogle nye eksperimenterende amerikanske film af bl. a. Bruce Baillie og Carl Linder. Grundlagt 1958, oplag: 5.300, 4 nr. om året, ca. 45 kr. pr. årgang.
FILM CULTURE. Nr. 33 (Summer 1964) fortsætter dokumentationen omkring The New American Cinema, og bruger over halvdelen af nummeret på et fuldstændigt uigennemtrængeligt manuskript „Lens" af Frank Kuenstler. Grundlagt 1956, oplag : 3.800, 4 nr. om året, ca. 28 kr. pr. årgang.
FILMS IN REVIEW. Karriereartiklerne i oktober-nummeret er viet Dorothy McGuire og Rudolph Mate, der døde i november. I læserbrevssektionen kan man finde stof om Boris Karloff og en liste over Bela Lugosi-film. Grundlagt 1950, oplag: 5.500, 10 nr. om året, ca. 46 kr. pr. årgang.
FILM JOURNAL. Det australske tidsskrifts julinummer (nr. 23) drejer sig mest om Jean Renoir. Grundlagt 1956, oplag: 700, 4 nr. om året, ca. 20 kr. pr. årgang.
CAHIERS DU CINÉMA. I oktobernummeret offentliggøres en samtale, som Sadoul havde med Louis Lumiére i september 1946. Axel Madsen har interviewet Sam Peckinpah, Dreyers kronik „Hvem korsfæstede Jesus?" fra 1951 bringes i oversættelse, og der er udførlige festivalnoter om Venedig og Locarno. Grundlagt 1951, oplag: 12.000, 12 nr. om året, ca. 72 kr. pr. årgang.
CINEMA 64. „Le dossier du mois" beskæftiger sig i november-nummeret med Antonionis „Deserto rosso". Grundlagt 1954, oplag: 23.500, 10 numre om året, ca. 39 kr. pr. årgang.
POSITIF. Nr. 64—65 omhandler amerikansk film. Peter Bogdanovich skriver om John Ford, og Robert Benayoun om Rouben Mamoulian, med hvem der også bringes interview, og som filmograferes. Grundlagt 1952, oplag: 9.000, 12 nr. om året, ca. 76 kr. pr. årgang.
IMAGE ET SON. 26 film analyseres i september-oktobernummeret, deriblandt „Aandeløs", „Rashomon" og „Rom, åben by". Grundlagt 1946, oplag: 16.000, 10 nr. om året, ca. 36 kr. pr. årgang.
TÉLECINÉ. I nr. 116 beskæftiger de dybtgående analyser sig med Olmis „I fidanzati", Robert Ertricos „La belle vie" („Ta’ livet let") og Franjus „Judex". Grundlagt 1946, oplag: 6.000, 10 nr. om året, ca. 39 kr. pr. årgang.
L AVANT-SCENE DU CINÉMA. Novembernummeret indeholder manuskripter til Grigori Tjukbrais „Historien om en soldat". Grundlagt 1961, oplag: 12.000, 11 nr. om året, ca. 46 kr. pr. årgang.
FILMKRITIK. I nr. 10 bringes meddelelse om, at den ene af det udmærkede tyske filmtidsskrifts redaktører, Wiljried Berghahn, døde i september kun 34 år gammel. Nummeret bringer dokumentation om Resnais og er ellers som sædvanlig næsten udelukkende optaget af anmeldelser. Grundlagt 1957, oplag : 7.000, 

12 nr. om året, ca. 39 kr. pr. årgang.
FILMSTUDIO. Nr. 44 (september 1964) af dette tidsskrift, der udgives af en Frankfurter-filmklub, er også i overvejende grad helliget anmeldelser, men bringer også en artikel om Fritz Lang og en nekrolog over festivalen i Berlin. Grundlagt ?, oplag: ?, 4 nr. om året, ca. 11 kr. pr. årgang.
CINEMA. Dette tidsskrift er det officielle organ for de schweiziske filmklubber og nr. 39 er et særnummer om Ingmar Bergman med særlig henblik på trilogien. Grundlagt 1954, oplag: ?, 4 nr. om året, ca. 8 kr. pr. årgang.
BIANCO E NERO. Nr. 7 indeholder en Sadoul-zttWei om Dziga Vertov og en artikel om Jacques Becker med en meget udførlig bibliografi. Grundlagt 1937, oplag: 3.000, 12 nr. om året, ca. 75 kr. pr. årgang.
CHAPLIN. Oktober-nummeret (nr. 49) bringer et interview med Gore Vidal, en artikel om portugisisk film og mange anmeldelser. Grundlagt 1959, oplag: 4.000, 9 nr. om året, ca. 20 kr. pr. årgang.
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Filmindex L X X I I
JEAN-PIERRE MELVILLE

Udarbejdet af museet.
Vingt-quatre heures de la vie d ’un clown. Prod., manus. og instr.: Jean-Pierre Melville, 1946. Foto: Gustave Roulet. M edv.: Beby, Mais.
Le silence de la mer. Prod.: Melville Prod., 1947. M anus.: Jean-Pierre Melville efter Vercors' roman af samme navn. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto : Henri Decae. Musik: Edgar Bischoff. M edv.: Howard Vernon, Nicole Stéphane, Jean-Marie Ro- bain, Ami Aaroé, E>enis Sadier, Heim Fromm, Rudelle, Vernier, Max Hermann.
Les enfants ternbles. Prod. : Melville Productions, 1949. Manus.: Jean-Pierre Melville og Jean Coc- teau efter Cocteaus roman. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Henri Decae. Musik: Concerto pour quatre pianos de Bach-Vivaldi. D ek.: Jean- Pierre Melville. M edv.: Nicole Stephane, Edouard Dermithe, Jacques Bernard, Renée Cosima, Ade- line Aucoc, Maurice Revel, Roger Gaillard, Mel Martin, Jean-Marie Robain, Emile Mathis, Anna- bel, (Jean Cocteaus stemme).
Quand tu liras cette lettre. P rod.: Jad Films, 1952. M anus.: Jacques Deval. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Henri Alekan. Musik: Bernard Peif- fer. D ek.: Raymond Gys, Raymond Gabutti, Daniel Gueret. M edv.: Juliette Gréco, Philippe Le- maire, Daniel Cauchy, Irene Galter, Yvonne San- son, Jacques Deval, Jean-Marie Robain, Suzanne Hédouin, Robert Dalban, Héléne Dana, Yvonne de Bray, Claude Borelli, Claude Hennessy, Colette Fleury.
Bob le flambeur. P rod.: O.G.C. Studios Jenner, Play Art, 1955. M anus.: Jean-Pierre Melville og Au- guste Le Breton. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto : Henri Decae. Musik: Eddie Barclay og Jo Boyer. D ek.: Bouxin. M edv.: Isabelle Corey, Roger Duchesne, Daniel Cauchy, Guy Decomble, Roger Gåret, Claude Cerval, Colette Fleury, Gérard Buhr, Simone Paris, Howard Vernon, Germaine Licht, Durieux, Jean-Marie Riviére, Kris Kersen, Alleaume, Cichi, Emile Cuvelier, Roland Char- beaux, René Havard, Couty, Frangois Gir, Jean- Frangois Drach, Anick Bertrand, Yanick Arvel, Yvette Amirante, André, Teleman, (Henri Decae og Jean Rossignols stemmer).
Deux bommes dans Manhattan. P rod.: Belfort Films, Alter Films, 1958. M anus.: Jean-Pierre Melville. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Nicolas Hayer og Jean-Pierre Melville (opt. i New York). Musik: Christian Chevallier og Martial Solal. Dek.: Martine Sachot, Daniel Guéret. M edv.: Pierre Grasset, Jean-Pierre Melville, Christiane Eudes, Ginger Hall, Monique Hennessy, Jean Darcante, Jerry Mengo, Colette Fleury, Glenda Leigh, Jean Lara, Michéle Bailly, Paula Dehelly, Carl Studer, Gloria Kayser, Darras, Bernard Hulin, Yanovitz, Billy Beck, Tetelman, Arts Simmons.
Leon Morin, Prétre. Prod. : Carlo Ponti, Georges de Beauregard, 1961. M anus.: Jean-Pierre Melville efter Béatrix Becks roman. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Henri Decae. Musik: Martial Solal og Albert Raisner. M edv.: Jean-Paul Bel- mondo, Emmanuelle Riva, Iréne Tune, Marielle og Patricia Gozzi, Nicole Mirel, Monique Bertho,

Marco Béhar, Monique Hennessy, Edith Loria, Ernest Varial, Simone Vannier, Lucienne Lemar - chand, Nelly Pitorre, Adeline Aucoc, Madeleine Ganne, Marc Eyraud, Saint-Eve, Volker Schloen- dorf, Giséle Grimm, Nina Grégoire, Howard Vernon, Gérard Buhr.
Le Doulos (Døden giver ikke kredit). Prod. : Rome- Paris Films, Champion Films, 1962. M anus.: Jean-Pierre Melville efter Pierre Lesous roman. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Nicolas Hayer. Musik: Paul Misraki. Dek.: Daniel Guéret. M edv.: Jean-Paul Belmondo, Serge Reggiani, Jean Dessailly, Fabienne Dali, Michel Piccoli, Monique Hennessy, René Lefévre, Carl Studer, Jacques de Léon, Aimé de March. Da. prm. : 17.2.1964.
L’ainé des Ferchaux (ell. Un jeune homme honorable). Prod.: Spectacles Lumbroso, Ultra Film, 1963. M anus.: Jean-Pierre Mel ville efter Georges Sime- nons roman af samme navn. Instr.: Jean-Pierre Melville. Foto: Henri Decae. Musik: Georges Delerne. D ek.: Daniel Guéret. M edv.: Jean-Paul Belmondo, Charles Vanel, Michéle Mercier, An- drex, Stefanie Sandrelli, Malvina, Eddie Somers, André Certes, Ginger Hall, Todd Martin, Medard, Jerry Mengo.

Øverst næste side:John Ford (siddende) arbejder med Richard Widmark og C arro 11 Baker på sin miske sidste film „Cheyenne Autumn“. Rapporter fra Hollywood fortæller, at den nu 69-årige mester er alvorligt syg.Nederst: Joseph Losey har fortsat sit givende samarbejde med Dirk Bogarde i filmen „King and Country", hvor Bogarde har rollen som en kaptajn, der i 1917 får til opgave at forsvare en desertør ved en militærdomstol. Bagsiden: Buster Keaton fylder 80 næste år. Vor mand i USA har fotograferet ham i Hollywood -  og vi viderebringer billedet til nostalgisk opløftelse for alle fans.

„Kosmorama" udgives af Det Danske Filmmuseum, Vestergade 27, København K. Mi- nerva 2686. Ekspedition hverdage 9-16.30, lørdag 9-12, Byen 1503.Forevisningssalen er i Frederiksberggade 25, 3. sal.Museets bibliotek i Vestergade 27 er åbent hverdage 12-15, lukket om lørdagen, og åbent tirsdag 19-21.„Kosmorama" koster tilsendt 10 kr. pr. årgang (4 numre). Enkelte numre koster kr. 2.75. Tidsskriftet kan kun fås direkte fra Filmmuseet, giro 467 38.De 8 første årgange kan stadig fås for 8 kr. pr. årgang. Enkelte numre fra de 5 første årgange kan købes for 1 kr. pr. stk., fra 6., 7., 8. og 9. årgang for kr. 2,25 pr. stk., fra 10. årgang for kr. 2,75 pr. stk. 9. årg. nr. 59 og 62 er udsolgt.Komplet index over indholdet i de 8 første årgange foreligger. Pris 2 kr.
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