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»Kosmorama« er et uafhængigt tidsskrift, 
udgivet af Det danske Filmmuseum med 
støtte af Filmfonden. Signerede bidrag ud
trykker alene forfatterens synspunkter og 
ikke nødvendigvis redaktionens. 
»Kosmorama« udkommer med 6 numre år
ligt. Abonnement kr. 25,60. Enkeltnumre 
kr. 5,12. Fås hos boghandlere, i kiosker og 
biografer og i Det danske Filmmuseums 
ekspedition, Store Søndervoldstræde, Kø
benhavn K, Asta 6500 og Sundby 1003, 
mandag-fredag 9-16, tirsdag og torsdag til
lige 18,30-21,30 eller på giro 4 67 38.

de retfærdige

Douglas Fairbanks i kamp med den tyske 
kejser. Eller . . . ?

De bogligt dannede intellektuelle har 
altid været imod de nye udtryksformer. 
I sin tid var de imod radioen, fordi den 
gjorde symfonikoncerten, hvor man 
mødte op med billet i hånden, overflø
dig (hvad den imidlertid ikke gjorde), de 
var imod filmen, fordi den ville få folk 
til at holde op med at læse (en profeti, 
der heller ikke gik i opfyldelse), de var 
imod TV, de er imod tegneserier, og de 
kan stadig finde på at fnyse af beatmu
sikken. En kunstner som Buster Keaton 
fandt ingen støtte hos litteraterne, da han 
var ung og godt kunne bruge den, og en 
så fornem genre som western-filmene 
blev først respekteret for sine egne spil
lereglers skyld, da André Bazin skrev sit 
berømte essay om den. For den bogligt 
dannede har film, TV, tegneserier og 
popmusik alt for ofte karakter af for
dummende markedsgøgl. I de retfærdiges 
øjne kan kun bogen udvikle et menne
ske.

Når bogen så ofte er blevet erklæret 
for død og borte, hænger det selvfølge
lig sammen med, at tilhængerne af de 
nye udtryksformer -  der snart ikke er 
nye mere -  føler trang til at protestere 
imod det Litterære verdensbillede, hvor 
det eneste projektørlys er læselampen 
over skrivebordet. Gang på gang hører 
man filmelskere, TV-fans og dyrkere af 
tegneserien erklære, at det er et overstået 
stade, det der med at læse bøger. Prote
sten imod det etablerede kan give sig 
udslag på mange måder, fra futurister
nes krav om at brænde museerne af og 
til Marshall McLuhans dybt romantiske 
opgør med alfabetet som noget ulykkes- 
svangert: når vi først afskaffer alfabetet, 
kan vi vende tilbage til vores oprinde
lige, tribale uskyldstilstand og samles på 
køkkenmøddingen med et transportabelt 
TV-apparat. Man kan også nævne den 
amerikanske avantgarde-filmkunstner 
Andy Warhol, der med fryd i stemmen 
erklærer, at han ikke læser bøger. Han 
læser billeder.

Det er forstemmende at konstatere, at

! den umodenhed, der består i at fremhæ
ve den ene kunstart på bekostning af den 
anden, stadig trives i bedste velgående. 
Og trives i begge lejre, den litterære og 
den ikke-litterære. Det er ikke så for
færdelig mange år siden, at professor 
Løgstrup, denne omvendte Marshall Mc- 
Luhan, skrev sit latterlige essay om film
kunsten, et essay, han vist stadig forelæ- 

| ser over på Århus Universitet. Det er 
kun få måneder siden, at en popfanatiker 

| erklærede bogen og al musik før Beatles 
for ligegyldig og uden bud til vor tid. I 
1968 lever Duhamels og Paludans ånd 
stadig videre side om side med den »kul
turfjendske« futurismes. Vi kan ikke få 
en ny popplade uden at få at vide, at det 

I er her. det hele sker, i modsætning til osv., 
og omvendt sker det gang på gang, at de 
retfærdige tegner sig for de særeste op
stød, hvis de -  tilfældigvis -  ser en film. 
Sidst har to skandinaviske lyrikkritikere 
(selvfølgelig lyrikkritikere) skrevet et par 
af disse gammeldags artikler, hvor to 
filmkunstnere, henholdsvis Antonioni og 

! Humphrey Bogart, bliver bedømt med en 
litterær alen, hvilket vil sige: bliver af
færdiget. I »Dagens Nyheter« har Lars- 
Olof Franzén sagt, at Blow-Up ville fal
de igennem, hvis filmen havde været en 
roman. 1 »Information« har Torben 
Brostrøm lagt sig ud med den »vulgære« 
Humphrey Bogart.

Franzéns argument er vel så tåbeligt, 
som det kan være. Hvis Blow-Up havde 
været en roman! Jamen, jamen. Hvis 
Chagalls billeder nu havde været novel
ler, hvis Bjørnvigs Ahorntræet havde væ
ret en kortfilm fra »Laterna«. Hvis og 
hvis. Franzén bygger sit angreb på en 
mangel på viden om, at ethvert medium 
kun kan bedømmes ud fra dets egne for
udsætninger. Det samme gør Brostrøm. 
Brostrøm har set et sammenkog af Bo- 
gart-roller i TV, og straks farer han i 
blækhuset som en anden sippenippe. 
Brostrøm kender intet til Bogart, har 
ikke set hans film, men TV-glimtene var 
nok: manden er jo dum, vulgær, infantil. 
Alene brugen af ordet »vulgær« afslører 
Brostrøms tilhørsforhold til Duhamel, 
Paludan og den Blanche Funch, der som 
lærerinde for vordende skuespillere for
kynder, at filmen ikke er en kunstart. 
Er det ikke for dårligt? Er det ikke for 
dårligt, at vi i 1968 stadig skal være vid
ner til en begrebsforvirring, der hørte 
århundredets første årtier til, hvor bog og 
billede stilles op imod hinanden? Det ene 
øjeblik en Marshall McLuhan og en An
dy Warhol. Ned med bogen! Det næste 
en Franzén og en Brostrøm med Løg
strup under armen. Ned med billedet!

Men skal det endelig være, så tror jeg 
ikke, det er taktisk klogt af Brostrøm 
at tvinge os derud, hvor valget står mel
lem Bogart og mange af de lyriske ør- 
kenvandrere, som Brostrøm i de sidste 
ti år har hævet til skyerne. Det ville væ
re at give Bogart, der elskede værdige 
modstandere, for let spil. H. S.
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Forsidebilledet:
Oscar Stribolt i Benjamin 
Christensens »Heksen« 
(1918-21), som Cameras 
direktør, Peter Refn, efter 
alt at dømme kan sætte 
på plakaten i foråret.

Bagsidebillederne: 
Hovedrollerne i Richard 
Brooks* »Med koldt 
blod«, Scott Wilson og 
Robert Blake, der spiller 
Clutter-familiens morde
re, Richard Hickock og 
Perry Smith. Begge har 
arbejdet med TV, men 
har også haft enkelte 
filmroller. Scott Wilson 
har tidligere haft en lille 
rolle i »In The Heat of 
The Night«, Robert Bla
ke medvirkede i »Town 
Without Pity«.

»Kosmorama« var allerede ombrudt og klar til tryk
ning, da vi modtog meddelelsen om Carl Th. Dreyers 
død den 20. marts. Vi mindes ham her med et af de 
seneste billeder, der er blevet taget: fra Lilian Bol
vinkels portrætserie til Elsa Gress’ kommende bog 
om Dreyer. »Kosmorama« vender i næste nummer 
tilbage til Carl Th. Dreyer og hans værk.

Mag. art. Hans Hertel havde under sit arbejde med 
at tilrettelægge en TV-udsendelse om Georg Brandes 
lejlighed til at gennemgå Theodor Christensens mate
riale. På grundlag af især det fuldt udarbejdede film
manuskript analyserer han Theodor Christensens for
hold til Brandes-myten. Billederne, der illustrerer ar
tiklen (samt ovenstående), er velvilligst udlånt af 
skuespilleren Georg Philipp, og ville alle være indgået 
mellem det dokumentariske materiale i Brandes-fil
men. Billedet herover: Brandes i arbejdsværelset i lej
ligheden i Havnegade i København, 1891. Billederne 
i artiklen, s. 146: Den gamle Brandes ved postbordet 
(han modtog gennem det meste af sit liv ca. 50 breve, 
blade, bøger, særtryk etc. daglig), i hjemmet på 
Strandboulevarden, 1918. S. 149: Georg Brandes som 
»der gute Europåer«: fotograferet i Warszawa i 
1880’ente, på en af de vigtige østeuropæiske rejser.
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Den eksplosive dovenskab
Interview med Jerzy Skolimowski

»/ Polen strækker staten altid vel
villigt en hånd ud til outsideren. 
Men det kan hænde, at staten og 
outsideren begge strækker den 
samme hånd ud, enten den venstre 
eller den højre. Det er derfor, 
det ikke altid lykkes at trykke 
hinanden i hånden.«

(Jerzy Skolimowski i 
»Caliiers du Cinéma«)

Den unge polske instruktør Jerzy Skoli
mowski har for længst placeret sig som det 
mest eksplosive og originale talent i øst
europæisk filmkunst i dag. 1 forbindelse 
med Danmarks-premieren på hans fjerde 
film »Starten« havde man lejlighed til at 
træffe ham ved en pressekonference, ved 
en krydsild på filmskolen og under mere 
private former. Når der var mange men
nesker omkring Skolimowski, kunne der 
være noget tillukket og undvigende over 
ham, -  ikke af uhøflighed, men måske mere 
af angst for at udtale sig alt for åbent over 
for mennesker, han ikke kendte. Nærgående 
spørgsmål afpareredes oftest af ironiske 
svar, og han undveg altid, hvis nogen 
gik ham på klingen om fortolkninger af 
hans film.

Symbolsproget i sine film ville Skoli
mowski f. eks. slet ikke ind på. Helst ville 
han benægte, at han overhovedet bruger 
symboler.

— Jeg tænker aldrig i symboler, når jeg 
laver film, sagde han. Alting opstår helt 
konkret og spontant, og jeg fortolker ingen

ting. Lidenskaben for biler er f. eks. noget 
helt konkret for en 20-årig, ikke sandt? 
Jean-Pierre Léaud er besat af biler, men 
han har trods alt et konkret forhold til dem. 
Han bruger dem som et køretøj, og han 
kysser dem f. eks. ikke. Jeg elsker selv 
biler, men bilerne elsker ikke mig nær så 
højt.

Man går galt i byen, hvis man forsøger 
at diskutere det eventuelle had-kærligheds
forhold til biler med Skolimowski. Man 
forsøger at trække paralleller mellem boks
ning i »Walkover« og biler i »Starten« og 
spørger, om filmene ikke er en slags model
ler for Skolimowskis egen tilværelse. Først 
holdt han op med at bokse selv, -  er han 
nu ved at holde op med at køre bil? Han 
svarer beskedent, at måske kan der være 
noget om det, og at han måske ikke er helt 
så begejstret for biler, som han har været. 
Med hensyn til boksning er han glad for 
at være færdig, for ellers ville hans hoved 
i dag være lige så ødelagt indvendigt, som 
det er udvendigt.

En dansk filminstruktør forsøgte interes
seret at spørge Skolimowski, om det var 
vanskeligt at omplante sig selv fra Polen 
til Belgien, hvor »Starten« blev optaget. 
Om det voldte problemer med de forskel
lige kulturmiljøer? Skolimowski svarede, 
at alene det at placere kameraet på det 
rigtige sted før hver enkelt optagelse var så 
vanskeligt, at det var ham temmelig under
ordnet, om filmen blev optaget i Polen, i 
Belgien eller i Hollywood. Undskyldende
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fortæller han, at han ikke ved, hvordan 
man skal svare på teoretiske spørgsmål, og 
senere sammenligner han sig selv med 
manden, hvis kone altid bliver irriteret 
over at høre de samme vittigheder, når de 
har gæster.

-  Jeg er bange for at virke kedelig på 
mig selv, siger Skolimowski. Og derfor sø
ger jeg altid at svare forskelligt på de sam
me spørgsmål, -  den eneste betingelse er, 
at svaret selvfølgelig skal være sandt.

Om »Starten« siger Skolimowski, -  for 
første gang lidt alvorligt:

-  Det er en ualvorlig film om et alvor
ligt emne, og når man forlader biografen, 
skulle man gerne tænke over problemerne 
på et lidt højere plan, end filmen i øvrigt 
har ligget på. Jeg ville lave en film om 
kontrasten mellem det, man laver, og det, 
man gerne vil lave, og derfor tog jeg ud
gangspunktet i det mest betydningsløse ar
bejde, der findes: en frisørelevs, og i hans 
drøm om at blive til noget ved at vinde 
et motorløb. Jeg ville forbinde disse to 
yderpunkter i ethvert menneskes liv.

-  Hvorfor afslutter De filmen med at 
lade den brænde op?

-  Det svarer til scenen, hvor den unge 
pige viser lysbilleder for sin ven. På et 
vist tidspunkt går der ild i apparatet, fordi 
pigen er faldet i søvn, og det billede, der 
brænder op, er netop det første billede af 
pigen som voksen. Da min film er ved at 
være forbi, har Jean-Pierre Léaud indset, 
at hans drøm om bilerne måske var lidt 
barnlig. Han har pludselig fundet ud af, 
hvad der er meget vigtigt, og hvad der 
måske ikke er så vigtigt, -  han er kort sagt 
blevet voksen. Derfor kan jeg lade filmen 
brænde, for nu er der ikke grund til at 
vise mere.

-  »Starten« blev optaget på 27 dage, og 
det var passende. Jeg er meget doven af 
natur, og jo mindre tid jeg har, jo bedre 
arbejder jeg. Hvis jeg har tid nok, risikerer 
jeg bare, at jeg aldrig får bestilt noget.

Skønt »Starten« er indspillet på fransk, 
forstår Skolimowski ikke to ord af sproget. 
Han sammenligner sig selv med en døv
stum, der taler via mundaflæsning. På 
samme måde forstod Skolimowski sine 
franske skuespillere via deres mimik, men 
arbejdede dog konstant med to tolke om
kring sig. Det var bl. a. afgørende, fordi 
der improviseredes så meget, at Skolimow
ski ikke altid vidste, hvad skuespillerne 
fandt på at sige, når optagelserne var i 
gang.

Skolimowski priste i høje toner sit sam
arbejde med komponisten Krzysztof Kome- 
da, der har skrevet musikken til »Starten« 
og indspillet den sammen med internationale 
jazzmusikere som Don Cherry, Gato Bar- 
bieri, Rene Utreger og Kenny Clarke.

-  Jeg kan ikke synge en eneste tone uden 
at den bliver falsk, men alligevel kan jeg 
selv med de falske toner inspirere Komeda. 
Eller osse taler vi et helt andet sprog. Skal 
jeg bruge musik til en desperat scene, siger 
jeg f. eks. til ham: Kan du huske for 10 
år siden, da du stod på ski og brækkede 
dit ben, og jeg kom kørende forbi i min bil 
uden at hjælpe dig. Hvordan reagerede du 
dengang? »Starten« er i øvrigt et forsøg 
på at undersøge, hvor meget musik en film 
kan bære, og vi har muligvis brugt lovlig 
meget. For fremtiden vil jeg ikke bruge 
musik ret meget i mine film.

»Walkover«. Skolimowski reddet 
af gongongen.
Billedet s. 124: Elizabeta Czyzewska og 
Skolimowski i »Rysopis«

Om fremtiden i øvrigt? Skolimowski har 
mange jern i ilden. Han ankommer lige fra 
Tjekkoslovakiet, hvor han har optaget sin 
6. film, der foreløbig hedder »Dialog« og 
har Jean-Pierre Léaud i hovedrollen. Han 
røber desuden, at han har planer om at 
filmatisere en hollandsk roman, »En dag 
ved stranden«, og den skulle eventuelt op
tages i Danmark, fordi her regner det hver 
dag. I Danmark førte Skolimowski forhand
linger med en producent fra United Artists 
om muligheden for at lave en film for 
amerikansk kapital. Han har fået tilbudt 
et budget på 3 millioner dollars til at lave 
en film over et litterært forlæg af Conan 
Doyle (dog ikke Sherlock Holmes) samt 
fuld frihed til at ændre manuskriptet efter 
sit eget hoved. Hidtil har Skolimowski ude
lukkende baseret sine film på egne original
ideer, men han mener, det kan blive en 
spændende udfordring at lave noget, han 
ikke selv har skrevet.

Og så til et emne, Skolimowski bestandigt 
undgik at komme ind på under pressemø
det: affæren omkring hans forbudte film 
»Hænderne op«. Han veg uden om alle 
spørgsmål, der angik denne film, men på 
tomandshånd var han mere åbenhjertig og 
fortalte indgående om sagen.

-  »Hænderne op« er langt min bedste 
film. Det siger alle, som har set den. Jeg 
havde absolut frihed til at lave den, -  
ingen så prøverne, og ingen påtvang njig 
noget som helst. Derfor var jeg meget for
bavset, da filmen blev forbudt, men jeg 
nærer stadig håb om, at den bliver frigivet 
uden klip. Det er en meget ambitiøs film,

som vil blive forstået på en helt anden 
måde i Polen end i udlandet. Det er en 
provokation om politiske og sociale proble
mer i Polen, en sort film, ikke særlig klar 
og fyldt med allusioner. Historien i filmen 
er både realistisk og ikke realistisk, men 
vanskelig at tale om. Det er en slags rejse 
i et menneskes indre. Vi møder en anonym 
mand, som måske er os allesammen. Vi be
gynder med at betragte hans ydre, -  han 
har pæne briller, en kostbar ring og begyn
dende mave. Han er ca. 35 år og fuldendte 
sine medicinske studier for 10 år siden. Så 
trænger vi efterhånden ind i ham. Hvad 
har han egentlig gjort med de 10 bedste 
år i sit liv? Han har mistet dem. Han har 
mistet alle de idealer, han havde som ung 
student. Jo mere etableret han er blevet, 
jo mere har han mistet. Hans liv er alle 
de ligegyldige ting, der omgiver ham, og 
som han hele tiden skifter ud for at skabe 
en slags fornyelse: han får nye biler, nye 
huse, nye koner. Han er besat af at eje 
tingene, -  ikke i den store stil som en ame
rikansk millionær, men i det små. Og det 
er typisk for den generation, han tilhører 
i Polen: de små ting har erstattet de store 
ideeer.

-  Denne tingsdyrkelse er ellers noget, 
som socialister i Vesten håber vil forsvinde 
i et socialistisk samfund?

-  Det er også mit håb, svarer Skolimow
ski. For 10 år siden var vi unge i Polen. 
Vi lavede revolution, vi bekæmpede stali
nismen og troede på fremtiden. Menneskene 
var fantastiske dengang, -  vi ville alle 
skabe noget, kunstnerisk, videnskabeligt, 
politisk. Verden var åben for os, og vi ville 
erobre den. Men jo ældre vi blev, jo mere 
er verden skrumpet ind. Hvor er ideerne 
og livsmodet henne i dag? »Hænderne op« 
handler om disse problemer og om mange 
andre problemer af moralsk og politisk art 
i Polen. Det er måske derfor, censorerne 
er forvirrede og venter med at frigive den. 
Filmen er på én gang en anklage mod sy
stemet og en forklaring på, hvorfor det er 
blevet som det er. Den er på én gang en 
konklusion og et skrig. Dette lyder vist 
prætentiøst, men filmen virker ikke præ
tentiøs, -  derfor kan jeg tillade mig at tale 
prætentiøst om den.

-  Hovedpersonen i »Hænderne op« fore
tager en togrejse, -  ikke i en almindelig 
kupé, men i en kreaturvogn. Dette er en af 
filmens mange metaforer: han rejser i en 
vogn, man kun transporterer dyr i, og som 
i øvrigt transporterede folk til koncentra
tionslejrene under krigen. Hvis dette var 
for 25 år siden og vi var vore forældre, 
måtte vi kæmpe for vort liv. Men i dag 
kæmper vi ikke mere, -  i dag er der kun 
denne forfærdelige mangel på passion og 
engagement. En anden metafor er det i øv
rigt, at manden er læge. Vi tænker ikke 
blot på, at han er uddannet til at helbrede 
folk fysisk, -  vi tænker osse på den psyki
ske helbredelse, som er nødvendig. Men 
hvordan helbrede andre for de sygdomme, 
man selv lider af?

-  Hvis jeg skulle fremstille »Hænderne 
op« i et grafisk mønster, ville der være 
meget voldsomme og kraftige udsving i 
mønstret nu og da afbrudt af blide, stilfær
dige bølgelinjer. Folk diskuterer og skændes 
meget, synspunkter stilles stærkt op over for 
hinanden, -  ikke cinéma vérité-agtigt, jeg 
arbejder i den stik modsatte retning og er
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alligevel realist. Diskussionerne hvirvler af 
sted som boksekampe, og så bliver filmen 
pludselig i nogle korte øjeblikke stille, -  
der kommer blide og poetiske scener med 
stilfærdig musik, før slaget går videre. Jeg 
er meget, meget lykkelig for denne drama
tiske konstruktion. Det er min bedste og 
mest modne film, og den er ikke så mor
som.

-  Er De politisk engageret uden for De
res film?

-  Jeg er ikke medlem af det kommuni
stiske parti i Polen, men jeg er heller ikke 
modstander af min regering, der jo oven i 
købet producerer mine film for mig. Jeg 
accepterer ikke alle afgørelser, som rege
ringen træffer, men jeg accepterer bestemt 
heller ikke alt fra vest. Jeg er født i Polen, 
og mit hjem er i Warszawa, -  min hustru 
og mit barn bor der. Der hører jeg til. Sam
tidig holder jeg meget af at rejse og at lave 
film uden for Polen. Det er meget sundt 
at skifte hele tiden mellem Polen og andre 
lande, -  det udvider ens erfaring, og hvis 
jeg udelukkende arbejdede i Polen ville jeg 
måske risikere at gentage mig selv for 
meget. Når man så vender tilbage til Polen 
fra udlandet er det som at se på alt fra 
helt nye vinkler.

-  Jeg tror ikke det er nødvendigt for en 
kunstner at engagere sig i politik. Det ene
ste afgørende er, om man er engageret i 
mennesket -  så kan man overlade det poli
tiske til politikerne. Jeg er humanist, og 
det er det, man først må vurdere en kunst
ner på. Man kan ikke være en god kunst
ner uden at have en humanistisk indstilling, 
og den holdning er alle mine film baseret 
på. Det kan næppe diskuteres. Derimod 
kan det diskuteres, om f. eks. Jacopetti er 
humanist. Jeg siger ikke, at han ikke er 
det, -  jeg siger blot, det er et spørgsmål, 
som kan rejses med god grund.

-  De synes i alle Deres film at forholde 
Dem overordentlig negativt til den ældre 
generation?

-  Er det måske ikke osse med god 
grund? Jeg kender faktisk ingen fornuftige

mennesker over 40, -  jeg kan i hvert fald 
ikke lige komme i tanker om nogle. Det er 
rigtigt, at jeg ofte berører den absolutte 
kontaktløshed mellem generationer, og det 
skyldes sikkert de meget dårlige lærere, jeg 
havde i skolen. Jeg har aldrig haft respekt 
for dem. I øvrigt tror jeg nok, at genera
tionsproblemet er større i Polen end de 
fleste andre steder, og det stammer fra kri
gen. Skellet går mellem de mennesker, der 
er fælles om krigen som erfaring, og så vi 
unge, der står udenfor. Det var jo ikke blot 
soldaterne, der kæmpede -  det var hvert 
enkelt menneske. Min egen far blev dræbt 
i krigen, og min mor måtte tage sig af 
familien. Krigen har mærket alle, som del
tog, og den nye ungdom har følt sig holdt 
uden for noget, skubbet væk. Derfor har 
den reageret mod heroismen fra dengang, 
mod dyrkelsen af den svundne tid. Vi har 
ikke prøvet at sætte livet ind for noget, -  
der går skellet i Polen i dag.

På spørgsmålet om, hvad han mener om 
polske krigsfilm nøjes Skolimowski med at 
svare: »Jeg laver ikke selv krigsfilm, -  det 
siger alt om, hvad jeg mener.« Og da jeg 
nævner, at han tidligere har sagt, at Wajdas 
»Aske og diamanter« er den bedste polske 
film, der er lavet, svarer han, at det er rig
tigt, at filmen har den bedste instruktion, 
det bedste manuskript og de bedste skuespil
lere, han har set i Polen. Men han uddyber 
ikke, hvad der i hans øjne skiller filmen fra 
den øvrige polske produktion. Om moderne 
polske film har han intet at sige. Han på
står, han aldrig ser dem. På det traditio
nelle, men altid interessante spørgsmål om, 
hvilke film han i øvrigt holder mest af, 
svarer han:

-  Jeg elsker professionelle amerikanske 
film, selv om jeg godt ved, at det er en del 
af mine egne films styrke, at de netop ikke 
er professionelle. Tre af de film, jeg sætter 
højst, er »Citizen Kane«, »Åndeløs« og 
»Otte en halv«. Polanskis film holder jeg 
osse meget af, og det er ikke blot fordi 
han er min meget gode ven. Hans bedste 
film er »Cul-de-sac«. Folk siger ofte, at

jeg er meget Godard-påvirket, men jeg 
havde aldrig set en Godard-film, da jeg 
lavede »Særlige kendetegn: ingen« og 
»Walkover«. Derimod havde jeg selvfølge
lig set »Masculin-Féminin«, før jeg enga
gerede Jean-Pierre Léaud, Catherine Du
port og Willy Kurant til »Starten«.

-  Som helt ung udgav De digte. Var der 
nogen bestemt grund til at De valgte filmen 
frem for litteraturen?

-  Det har sikkert altsammen forbindelse 
med min dovenskab. Det er meget lettere 
at lave film end at skrive bøger. Hvor 
mange ord skal man f. eks. ikke finde på 
for at forklare, hvad man kan udtrykke 
med et enkelt billede? I begyndelsen skrev 
jeg filmmanuskripter for bl. a. Wajda og 
Polanski og havde oprindelig ingen ambi
tioner om selv at instruere. Men jeg fandt 
hurtigt ud af, at det er alt for omstænde
ligt at forklare i et manuskript, hvordan en 
bestemt scene skal laves. Man kan spare 
alle forklaringerne, når man selv instruerer 
sine ideer, og dertil kommer, at man kan 
improvisere hele tiden.

Dovenskaben ligger bag alt, hvad jeg har 
foretaget mig. Det var også på grund af 
dovenskab, jeg lavede min første film 
»Særlige kendetegn: ingen«. Mens jeg gik 
på filmskolen, kunne jeg hvert år lave en 
kortfilm, som skulle honorere visse eksa
menskrav, og jeg fandt hurtigt ud af, at hvis 
jeg sammenkædede alle disse prøver og selv 
investerede lidt penge i dem også, så ville 
jeg have en spillefilm, når jeg var færdig 
på skolen, og så behøvede jeg ikke at være 
assistent eller lave kortfilm bagefter. Så 
havde jeg med det samme bevist, at jeg 
kunne lave en spillefilm. Sådan blev min 
første film skabt, men den blev ikke frigivet, 
før jeg var færdig med optagelserne til 
»Walkover«. Dengang var det dog ikke et 
censur-problem, men udelukkende et bu
reaukratisk problem: Myndighederne var 
simpelt hen så forbavsede over, at man 
kunne lave en spillefilm på den måde, at de 
ikke rigtig vidste, hvad de skulle stille op 
med den.

»Starten«. Jean-Pierre Léaud i diskussion 
med Luden Charbonnier.
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Skolim owski og den polske tradition
Borge l rolle Hvad er der egentlig sket med den polske film? Præsentationen af 

Jerzy Skolimowskis »Le Départ« (Starten) herhjemme gør spørgs
målet aktuelt på ny. Engang blev polsk film livligt diskuteret og 
debatteret i alverdens filmtidsskrifter. Nu synes tavsheden at have 
sænket sig om den. Det, man nu diskuterer inden for østeuropæisk 
film, er først og fremmest den nye bølge i tjekkoslovakisk film  —  

måske endda m ed tryk på slovakisk —  samt det nye opsving i Ungarn. 
Man er også begyndt at holde øje med udviklingen i Jugoslavien, 
og kendere vil have en fornemmelse af, at noget er ved at ske også 
i den bulgarske og rumænske film. Men Polen?

Efter at Roman Polanski definitivt har 
forladt Polen, synes der i øjeblikket kun 
at være to polske instruktører, som det 
virkelig er værd at beskæftige sig med: 
Jan Lenica og Jerzy Skolimowski. Begge 
har forlagt en del af deres filmskabende 
virksomhed til andre lande end Polen, 
men på ingen måde brudt forbindelsen 
med fædrelandet, således som Polanski 
har det. Begge må fortsat regnes som hø
rende hjemme i den polske film. Men 
at det netop er disse to instruktører, 
som begge står med det ene ben uden 
for Polens grænser, der i øjeblikket re
præsenterer begrebet »polsk film« i den 
internationale filmdebat, siger også noget 
om situationen inden for den polske film 
i dag. Og det turde jo være en væsentlig

ændring af situationen, som den tegnede 
sig for ti år siden. Hvad er der da sket? 
Og hvorfor skete det?

Som filmland var Polen allerede med 
i »opløbet« med fotografen Ottomar An- 
schiitz, der i 1882 konstruerede sit 
Tachyscope, en af de mange forløbere 
for den egentlige film, og i Aleksander 
Hertz fik Polen sin Ole Olsen, grundlæg
geren af en national filmindustri i det 
daværende Generalgouvernement under 
zarriget. Den interessanteste instruktør
personlighed i den polske films »russiske 
periode« var sikkert Wladyslaw Stare- 
wicz, også kaldet »dukkefilmens fader«, 
men han virkede også som spillefilmin
struktør. Han var imidlertid en af dem, 
som fulgte med de russiske filmselskaber
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sydpå i borgerkrigsårene, og sammen | 
med dem havnede han -  via Krim og 
Konstantinopel -  i Paris, og dér blev han 
og startede sit eget trickfilm-selskab. Fe- 
nicas arbejde med trickfilm i Paris er alt
så ikke helt uden historiske paralleller.

Mellemkrigsårene blev en broget pe
riode for den nu i national henseende 
selvstændige polske film. Den måtte kon
kurrere hårdt med teatret, som i Polen 
nød enorm popularitet. Et par polske 
stumfilm nåede dog europæisk berøm
melse, men lydfilmens gennembrud brag
te her som overalt i de små lande van
skeligheder og tilbageslag; tyske og ame
rikanske film dominerede snart biograf
repertoiret. Men netop i overgangsperio
den mellem stumfilm og lydfilm skete der 
noget, som fik betydning for hele den 
polske films senere udvikling: Eugeniusz 
Cekalski fik dannet START. Start -  hvis 
betydning også forstås af den polske be
folkning -  fremkommer som en forkor
telse: St-Art, Stowarzyszenie Propadandy 
Filmu Artystycznego -  Selskabet til pro
paganda for den kunstneriske film. Men 
START blev en start, en helt ny holdning 
til filmen. START gav den polske film 
en kunstnerisk og moralsk rygrad, som 
den aldrig tidligere havde haft. Den pol
ske films »tøbrud« i 1956 har på mange 
måder sit udspring i START. Uden denne 
organisations indsats var det måske ikke 
kommet, eller det havde antaget andre 
former.

START dannede senere et kooperativt 
filmproduktionsselskab, hvor folk som 
Aleksander Ford, Wanda Jakubowska, 
Antoni Bohdziewicz og Stanislaw Wohl 
var medarbejdere. Også Jerzy Toeplitz og 
Jerzy Bossak var med i START, og de 
har senere som henholdsvis rektor og de
kan ved Filmhøjskolen i Fodz været med 
til at uddanne og forme efterkrigstidens 
polske filmgeneration.

Så kom den anden verdenskrig og 
jævnede den polske film med jorden, så 
bogstaveligt endda, at der ved krigsaf
slutningen kun var fem helt intakte bio
grafer tilbage i hele landet. Op af denne 
ruindynge steg så Film Polski, den pol
ske statsfilm.

Polen og Tjekkoslovakiet er de eneste 
to østeuropæiske lande, hvor filmen blev 
nationaliseret allerede i 1945. Men i 
Tjekkoslovakiet nationaliserede man Eu
ropas største og mest moderne filmindu
stri, fordi dens hidtidige ejere -  tyskerne 
-  var borte. I Polen var der praktisk talt 
ingenting at nationalisere. Men det var 
netop årsagen til nationaliseringen; i den 
så man muligheden for hurtigt at få gen
skabt en polsk film.

Dermed lagde man også grunden til 
den polske films dilemma. Det nye sam
fund skænkede filmfolkene muligheder, 
som de hidtil ikke havde kunnet drømme 
om. Men den politiske udvikling medfør
te hurtigt, at der blev sat meget snævre 
grænser for, hvad disse muligheder kun
ne udnyttes til.

Den polske film var omkring 1949- 
50 på vej ind i en kunstnerisk opgangs
periode. Men den nåede aldrig at udvik
le sig helt, og de to førende instruktør
personligheder Aleksander Ford og Wan
da Jakubowska havde voldsomme sam
menstød med Polens stalinistiske ideolo
ger, et forhold, som først er kommet til 
offentlighedens kendskab, efter at »tø
bruddet« var en kendsgerning.

Ford og Jakubowska hører imidlertid 
til den gamle polske filmgeneration, og 
kunne i kraft af deres fortid og deres au
toritet få i al fald noget presset igennem. 
Den unge filmgeneration, som filmhøj
skolen i Fodz nu begyndte at kaste »på 
markedet«, kom derimod til helt at ligge 
under for det ideologiske pres.

I »tøbrudsåret« 1956 sker der så det, 
at en række tråde løber sammen og for
ener sig i et fælles brændpunkt. Resulta
tet blev en eksplosion, som fik den nye 
polske filmbølge til at vælde frem med 
stor kraft.

Den første årsag er naturligvis den po
litiske udvikling, som fulgte efter Stalins 
død og Khrustjovs opgør med stalinismen 
på den XX partikongres i foråret 1956. 
Virkningerne af dette var som bekendt 
større i Østeuropa end i Sovjetunionen 
selv, og i Polen fik udviklingen endda sin 
særegne form på grund af personen Gro- 
mulka.

Men i kølvandet af dette politiske op
gør følger den unge filmgenerations 
ideologiske opgør med Stalin-tidens 
kunstneriske dogmer. For nogens ved
kommende, tydeligst hos Andrzej Wajda, 
bliver det endda til et opgør med deres 
egen tidligere virksomhed inden for fil
men.

Endelig kommer som en tredje faktor 
et generationsoprør imod den »gamle« 
filmgeneration, en i og for sig normal 
foreteelse, som imidlertid bliver vold
somt accentueret derved, at den »gamle 
generation« også identificeres med den 
ideologi, man nu vil kæmpe sig fri af. 
Opfattelsen bygger ganske vist i vid ud
strækning på en fejlvurdering, men situa
tionen var så at sige »lagt op til dette«, 
så den unge generations holdning er i no
gen grad undskyldelig.

Men netop i den omstændighed, at en 
række udviklingslinjer pludseligt krydser 
hinanden i det samme punkt, har vi for
klaringen på det polske »tøbrud«s vold
somme kraft, men også på dets ensidig
hed og manglende evne til på længere 
sigt at få det ledet ind i en frugtbar ud
viklingsbane.

Ser vi på det polske »filmtøbrud«s tre 
førende instruktørpersonligheder: An
drzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz og A n
drzej Munk, fremgår det klart, hvorledes 
deres film fra Storhedsperioden faktisk 
udgør en række uafbrudte eksplosioner 
omkring et enkelt tema: Den polske si
tuation før, under og umiddelbart efter 
den anden verdenskrigs afslutning. De 
var alle i en eller anden form et opgør

med fortiden, såvel den nationalistiske 
som den stalinistiske. Dermed fik de pa
radoksalt nok i høj grad forbindelse med 
nutiden, den nutid, hvori de blev skabt, 
hvilket vil sige perioden 1956-58, hvor 
situationen i Polen politisk, åndeligt og 
kunstnerisk var helt domineret af dette 
opgør.

Når den polske film senere -  omkring 
1960 -  kommer ud i en begyndende 
krise, må årsagerne hertil søges i den 
omstændighed, at »tøbrudseksplosionen« 
inden for den polske film ikke formåede 
at skabe nogen kunstnerisk integration 
med den nye nutid, den udvikling, for 
hvilken tøbruddet blev startskuddet. Fak
tisk synes den ikke at have interesseret 
de polske filmskabere synderligt. An
drzej Munk synes dog her at danne no
get af en undtagelse, han har større kon
takt med nutiden end de øvrige, og hans 
film synes at eje en filosofisk spændvid
de, som er usædvanlig for en polak. Men 
han omkom tragisk ved en automobil
ulykke i 1961.

Også inden for den polske kortfilm, 
som fik et vældigt opsving ved »tøbrud
det«, og som formåede at holde sig læn
gere på toppen end spillefilmen, bemær
ker man en tendens til at søge bort fra 
den konkrete og reale nutid, detaljer do
minerer på bekostning af den sammen
fattende helhedskonception. Man vil her 
se en væsentlig forskel på situationen i 
Polen og den senere udvikling i lande 
som Tjekkoslovakiet og Jugoslavien. En 
jordnær, men samtidig højst engageret 
dokumentarfilmproduktion har her ydet 
et væsentligt bidrag til, at spillefilmen fik 
en helt anden tilknytning til og sammen
hæng med den øvrige udvikling, da »tø
bruddet« omsider blev en kendsgerning.

I løbet af tresserne udvikler situatio
nen inden for den polske film sig ud i 
det paradoks, at et »oprør« mod de gam
le oprørere bliver en nødvendig forud
sætning for at kunne komme videre. En 
ny generation må sætte den gamle ge
neration stolen for døren. Men det nye 
generationsopgør inden for polsk film 
falder ikke sammen med noget tilsvaren
de politisk og ideologisk opgør, man kan 
snarere sige tværtimod, det må kæmpe 
imod en modgående politisk og ideolo
gisk strømning. Derfor er det ikke kom
met til nogen kunstnerisk eksplosion in
den for den nyere polske film, det er for 
det meste kun blevet til krusninger på 
overfladen. Og i de få tilfælde, hvor det 
er blevet til noget mere, er det kommet 
fra outsidere.

Jerzy Skolimowski er den førende i 
dette oprør. Men hans oprør er outside
rens. Dets baggrund er real og konkret, 
deraf dets styrke. Men dets fremtidsmu
ligheder vil nok i nogen grad være af
hængig af, om det formår at bevæge sig 
fra outsider-standpunktet over i noget 
mere generelt. Og af, om det bliver fulgt 
op af andre inden for den nye polske 
film generation.
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Fra Wajdas »De uskyldige troldmand«. Manuskriptet blev skrevet 
i samarbejde med Skolimowski.

En scene fra opus 3: »Barriere«.

Skolimowskis første »uheld« i livet be
stod i, at han havde »forkerte forældre«. 
Hans far var nemlig officer i den gamle 
polske armé, det halvfascistiske Polens 
armé. I Stalin-perioden var det alene nok 
til at stemple et menneske. Det lykkedes 
dog den velbegavede Skolimowski at 
komme til at studere, men omstændighe
derne og hans »afstamning« henviste 
ham til etnografien. Han chokerede her 
sine lærere ved under sit arbejde med at 
indsamle materiale at krydsforhøre den 
polske landsbybefolkning om deres inter
esse for jazzmusik (i Stalin-tiden en 
»kontrarevolutionær musik«). Som stu
dent kunne han aftjene sin værnepligt 
parallelt med studierne, men i sit andet 
studieår blev han smidt ud af Folkear- 
meen på grund af sin skepticisme. På 
grund af dårlig opførsel var han også en 
tid bortvist fra forelæsningerne. Da han 
i 1957 opgav de etnografiske studier, 
drog alle hans lærere et lettelsens suk.

Skolimowski forsøgte sig nu som poet, 
og i 1959 kom han for første gang direk
te i kontakt med filmen. Han samarbej
dede da med Wajda på manuskriptet til 
»Niewinni czarodzieje« (De uskyldige 
troldmænd), i hvilken han også havde en 
lille rolle, og følgen af dette blev, at 
han i 1960 lod sig indskrive som student 
ved filmakademiet i Lodz. I studietiden 
medvirkede han i mindre roller i forskel
lige film: Munks »Pasazerska« (Passa
gen -  1961), Bohdziewicz’ »Dziewczyna 
z dobrego domu« (En pige af god fami
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lie — 1962) og Rybkowskis »Sposob by- 
cia« (Et sted at være). Som elev ved 
filmakademiet indspillede han kortfilme
ne »Hamiets« (den lille Hamlet -  1960), 
der blev en eklatant fiasko, »Pieniadze 
albo zycie« (Pengene eller livet -  1961), 
den surrealistiske eksperimentalfilm 
»Erotyk« (Erotik -  1961) og »Boks« 
(Boksning -  1961), som ved sin præsen
tation på kortfilmstævnet i Oberhausen 
sammen med andre elevarbejder fra for
skellige filmakademier og filmskoler skil
te sig helt klart ud som et lille mester
værk. Skolimowski er selv bokser -  det 
var han blevet under sin militærtjeneste
-  og hans måde at nærme sig emnet på 
røber klart hans intime kendskab til 
boksningen. Men under sin studietid som 
elev på filmakademiet havde Skolimow
ski præsteret det, som hidtil ingen anden 
havde formået: at få indspillet en hel 
spillefilm, »Rysopis« (Uden særlige ken
detegn -  1963). På filmakademiet vid
ste man det imidlertid ikke -  før end 
Skolimowski selv røbede det, da filmen 
var færdig.

Under alle mulige påskud var Skoli
mowski nemlig gået i gang med at opta
ge forskellige episoder, »øvelsesstykker« 
o. lign., f. eks. under påskud af at ville 
prøve et nyt objektiv. Filmakademiets 
forskellige elever medvirkede som tek
nikere og skuespillere, og Skolimowski 
spillede selv den mandlige hovedrolle. 
Til slut klippede han materialet 
sammen til en hel spillefilm. Ved skole
filmfestivalen i 1964 blev den præsente
ret for kritikerne og publikum, og den 
vandt straks ubetinget anerkendelse hos 
den bevidste del af den polske film
kritik. Juryens konservatisme forhindre
de imidlertid, at den vandt Grand Prix, 
og visse intriger bag kulisserne synes og
så at have spillet ind. Det har næppe 
stemt outsideren og rebellen Skolimowski 
blidere.

Skolimowskis følgende film: »Walk- 
over« indspillede han i 1964 efter eget 
manuskript og på ny med sig selv i ho
vedrollen. Den fik polsk premiere i april 
1965 og blev vist ved dette års Cannes- 
festival, uden for konkurrence. Derefter 
gik den videre til festivalerne i Mann- 
heim (nu i det officielle program), Arn- 
hem, New York og London. Den blev 
overalt modtaget med stor interesse af 
kritikken, og hermed var Skolimowskis 
navn slået fast i den internationale film
verden. I Polen måtte man -  om end 
det skete med nogen tøven -  til at besin
de sig på denne kendsgerning.

Skolimowskis to første spillefilm udgør
-  sammen med hans forudgående film, 
af hvilke jeg har set de to sidste — en 
kunstnerisk helhed. Med dem fuldender

•han sit »oprør« imod »fortiden« og »den 
gamle polske filmgeneration«, de som for 
kun godt ti år siden stod som den polske 
films »unge rebeller«. Efter dette træ
der han frem som den modne filmska
ber og indleder en ny udviklingsepoke,
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som endnu ikke er afsluttet, og som der
for heller ikke på nuværende tidspunkt 
kan bedømmes i sin helhed.

Det følgende er derfor kun en vurde
ring og en analyse af Skolimowski til og 
med modningspunktet »Walkover«.

Skolimowski lægger i sine kortfilm og 
sine to første spillefilm helt klart op til, 
at tilskuerne skal dechifrere de billeder, 
filmene viser: tingene, menneskene og 
deres handlinger. På samme måde som 
Godard og Antonioni ansporer Skoli
mowski helt bevidst tilskuerne til en for
tolkning -  en fortolkning, som kun kan 
opnås ved en medleven. (Ikke nødvendig
vis en identifikation).

Baggrunden for Skolimowskis film er 
virkelig og real. »Rysopis«’ usminkede 
billede af den gamle lejekaserne i Lodz 
med sine mørke trappeskakter og obsku
re krinkelkroge er i høj grad autentisk. 
I »Walkover« er et lignende hverdags
miljø aftegnet med en om muligt endnu 
større detailrigdom. En lillebys konfron
tation med den fremstormende industria
lisering er her indfanget med næsten su
verænt mesterskab. Også de to films 
mennesker fornemmes næsten påtræn
gende.

Med denne virkelighed, denne realis
me i Skolimowskis film er næppe det 
væsentlige. Den fungerer kun som en 
slags baggrund for det menneskelige 
drama i hans film, et drama, som -  i fald 
man formår at trænge ind under overfla
den -  fremtræder med en usædvanlig 
konturskarphed.

Skolimowskis film udspiller sig i virke
ligheden på flere planer. Heri ligner de 
f. eks. Dreyers film. Men disse planer er 
ikke opbygget med den klassiske streng
hed og ubønhørlige konsekvens som den, 
Dreyer anvender. Ofte optræder de som 
fragmenter, måske uden begyndelse og 
uden slutning. Vi oplever temmelig ofte, 
hvorledes der i filmens baggrund udspil
ler sig en eller anden begivenhed, som 
overhovedet ingen sammenhæng har med 
handlingens hovedmotiv. Løsrevet fra 
handlingen lever disse akkompagneren
de baggrundsmotiver deres eget meget 
ofte højst virkelige liv. På denne måde 
opstår der en slags vertikal montage inde 
i selve filmen, en billedmæssig kon- 
trapunktik, som ikke er polyfonisk, men 
atonal, en parallel til udviklingen inden 
for den moderne musik.

I denne forbindelse kan det være på 
sin plads at nævne, at Skolimowski alle
rede i sin studietid samarbejdede med 
den polske jazzkomponist Krzysztof Ko- 
meda. Han turde derfor ikke stå frem
med over for den moderne musiks pro
blematik.

Skolimowski afstår fra enhver form 
for trick og fif. I »Walkover« møder vi 
f. eks. ikke en eneste op- eller nedto
ning, overblænding eller wipe. Der findes 
kun klip, og selv disse er sparsomme. 
(En parallel til den japanske instruktør 
Ozu). Der hersker nogen uenighed om,

hvor mange indstillinger »Walkover« be
står af. Tallet angives fra 29 til 36. Selv 
om det er det sidste, der er det rigtige, 
er det et usædvanligt lavt antal indstillin
ger for en film på 2100 m. Men man 
mærker det næppe, for Skolimowskis ka
mera er hele tiden levende, vågent og i 
bevægelse. Kameraet »ser« med en bok
sers øjne, vagtsomt, påpasseligt, altid på 
vagt over for det uventede og overra
skende. Det bevæger sig henimod gen
stande eller bort fra genstande, eller gen
standene (personerne) bevæger sig hen
imod eller bort fra kameraet.

Derigennem bliver Skolimowskis real
isme ikke til nogen imitation af virkelig
heden, den bliver heller ikke til nogen 
blot og bar registrering af virkeligheden, 
sådan som i al fald en del af Cinéma 
Vérité-produktionen er det. Så sandt 
som der ligger en verdensanskuelse gemt 
bag enhver anskuelse af verden, skaber 
Skolimowski gennem sine film en ny vir
kelighed, der er opbygget af flere for
skellige lag, som måske ikke har nogen 
direkte sammenhæng, men derimod 
nok en vis indbyrdes afhængighed. Det 
er ikke givet, at instruktøren kender syn
tesen af denne nye virkelighed; noget 
kunne tyde på, at han bevidst afstår fra 
at ville kende både begyndelsen og enden 
på den. Alligevel fornemmes den af til
skuerne som nærværende, vedkommende, 
aktuel og konkret.

Det polske »tøbrud« i efteråret 1956 
slog porten op på vid gab for en vældig 
kunstnerisk og åndelig ekspansion. Men 
denne kunstneriske revolution forblev 
uden sammenhæng med og uden tilknyt
ning til den økonomiske og materielle si
tuation. I modsætning til det tjekkoslova
kiske tøbrud, som kom sent, men som 
kom med så meget desto større kraft, 
og som betød en koordinering af den 
økonomiske og den kunstneriske ekspan
sion, og det ungarske tøbrud, som i ho
vedtrækkene kom til at følge samme 
linjer, kom udviklingen i Polen til at be
tyde, at de to faktorer under udviklin
gens forløb kom til at bevæge sig bort 
fra hinanden.

Dette truer nu med at blive skæbne
svangert for den polske kunst, herunder 
også filmkunsten. Den manglende inte
gration af den åndelige og den materiel
le udvikling har været med til at skabe 
grobund for den neostalinisme, som vi 
allerede har set foruroligende tegn på i 
Polen.

I denne situation kan Skolimowski, 
og det han repræsenterer, blive den fak
tor, der kan komme til at slå bro over 
den nuværende polske kløft. Og det er 
for Polens vedkommende ikke bare en 
kulturkløft. Om den så også bliver det, 
kan kun fremtiden give svar på.

Men at Skolimowski og hans film pe
ger på muligheden for en drejning af ud
viklingen i Polen er i sig selv en så op
sigtsvækkende ting, at det har krav på 
den største opmærksomhed.



Madame, 
jeg er her ikke 
for at tænke- 
Jerzy Skolimowski’s 
»Starten«
Anders Bodelsen

»Starten«. Jean-Pierre Léaud og Catherine Duport.

Når der er noget, man vitterligt ikke 
forstår i en film, er man vist særlig dispo
neret for at tilskrive det sin egen dumhed 
eller uopmærksomhed. I bogen kunne man 
have slået tilbage. Filmen tvinger én vide
re, og som regel har man jo ikke misfor
stået så meget, at man er blevet helt »ka
stet af«.

Da jeg havde set »Starten« første gang 
og forlod biografen opfattede jeg filmen 
som ukompliceret. Det overraskede mig 
derfor ved et gensyn at møde flere sekven
ser, som jeg tydeligt huskede at jeg heller 
ikke havde forstået første gang. Eksempel
vis: hvorfor mødes de to venner, der skal 
»låne« chefens Porsche, ved netop den te
lefonboks, hvor Jean-Pierre Léaud efter al 
sandsynlighed ville have ringet til den an
den for at fortælle, at hans knallert var 
gået i stykker. Hvem er det der i Maha- 
rajakostume opsøger Léaud, da han prøve
kører Maharajaens Porsche ude i skoven? 
Hvordan er svindelen blevet afsløret, af bil
forhandleren eller af frisørsalonens chef? 
Hvordan finder den Maharajaklædte person 
(som vist nok er Léauds kollega i frisør
salonen, men hvorfor så i det kostume?) 
Léaud? Jeg har spurgt en del mennesker, 
som har set filmen om disse ting og hver 
gang fået et nyt (meget bestemt, »herregud, 
det er da meget enkelt«) svar. Disse punk
ter er næppe en indgående analyse værd, 
men de skal fremhæves som en understreg
ning af, hvor lidt filmen har at gøre med 
den film, den for en rask betragtning kan 
ligne: Den realistisk »skægge« film om en 
ung mand, der er gal meø biler til han mø
der den helt rigtige pige. Den »vitale« film 
om »at være ung i 1967«, sådan som blandt 
andet englænderne poster dem ud i disse 
år.

Skolimowskis film er vital når det pas
ser den, ikke af princip. Den »dyrker« ikke 
noget, den er ikke principielt ung med de 
unge, bilgal med de bilgale eller forelsket 
med de forelskede. Den er utvivlsomt Skoli
mowskis letteste og morsomste film, men 
den har hele denne særlige følsomhed og 
nervøsitet, dette begyndende vanvid, der 
kendetegner alt, hvad han har lavet.

I lighed med Skolimowskis andre film 
har den en bedragerisk enkel intrige. En 
ung mand er vild for at få fat i en Por
sche til et motorløb. På alle mulige måder 
mislykkes hans forsøg. Endelig får han 
fat i en, men samtidig er der dukket en 
ualmindelig kooperativ pige op, og den 
morgen han skulle være kørt i løbet, opda
ger han, hvor interessant hun er, og at det 
(med Skolimowskis ord, andetsteds i »Kos- 
morama«) måske er lidt »barnligt« kun at in
teressere sig for biler. Vi må forestille os, 
han i fremtiden deler sin opmærksomhed 
mellem de to ting.

I alle sine film bruger Skolimowski en 
meget enkel historie, måske fordi han ved, 
at han undervejs kommer til at desorientere 
sin tilskuer på så mange andre måder, at det 
i hvert fald vil være en fordel, om stedets, 
tidens og motivets enhed overholdes. Alle 
hans film skildrer en vandring frem mod 
et mål, en odyssé med klassiske distraktio
ner, uden større tidsoverspringelser og med 
vægten lagt på natlig »forfølgelse« gennem 
en øde og fjendtlig by.

Vandringsmanden er en outsider, men 
igen gælder det, at han ikke entydigt be- 
undres på omgivelsernes bekostning, han
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romantiseres ikke. Hovedsagen er at sige 
noget om den kolde verden, der omgiver 
ham, men regnskabet er ikke gjort op på 
forhånd, der spilles ikke med mærkede 
kort.

De iagttagelser, som Léauds jagt på en 
ledig Porsche giver anledning til, er så godt 
som alle centrale for filmens tematik. Bi
len spiller selvfølgelig en afgørende rolle. 
Skolimowskis uudtømmelige billedfantasi 
gør sig gældende, når bilen -  en af de 
mange »lånte« Porscher -  ses i forkortning, 
direkte forfra, med en løbende benzin
tankstæller i forgrunden, så det ser ud, som 
Léaud og hans pige selv er sat på en eller 
anden form for taxameter. Slagsmålet mel
lem Léaud og en scooter ist betragtes fra et 
plankeværk af en række unaturligt glade 
Simca-ejere, og som så ofte går Skolimow
skis billedkomposition i dybden med flere 
kontrasterende eller kommenterende lag, for 
bag plankeværket igen ser vi en skummel, 
tom beboelsesejendom der på plankevær
ket annonceres »til salg« -  med nedrivning 
for øje, må man tro. Man kan sige, det ik
ke er nogen større joke at modstille trafi
kanternes bitre slåskamp med en reklame
malers fantasi over lykkelige idealbilister. 
Det er da også først billedets bageste plan, 
der giver det både miljø og perspektiv. 
I bilernes samfund er boligen håbløst for
sømt.

Helt centralt placeret i filmen er bil
udstillingen. Og central i biludstillingen 
manden der åbenbart har fået hjertestop 
ved rattet af sin drømmebil. Scenen kobles 
for alvor ind i historien med et lille kup: 
Da to sygeplejersker bærer den døde mand 
bort prøver forskellige personer at klappe 
ham på kinderne for at bringe ham til be
vidsthed. En af dem er Léaud, som skubbes 
væk. Scenen er netop ikke bastant, fordi 
den snarere handler om, at man kan vente 
for længe med at sætte sig til rattet i sin 
drømmebil end om det modsatte: at man 
dør af at stræbe efter biler. Léaud, der i sit 
job ingen udsigter har til selv at eje en 
Porsche (medmindre han da kan demonstre
re, at han er en fremragende kører, hvad 
vi ingen grund har til at tvivle på), får 
netop i denne scene instruktørens medhold: 
dødsscenen skræmmer ham ikke væk fra 
bilerne, tværtimod. Det skræmmende er at 
blive gammel og aldrig have gjort, hvad 
man har lyst til. »Jeg kender ingen fornuf
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tige mennesker over fyrre,« siger Skoli- 
mowski her i bladet.

I frisørsalonen taler de to societydamer 
om et alderdomshjem, der er brændt ned, 
mens Léaud og hans kollega (igen disse 
kompositioner med handling i flere planer, 
å la »Fedthas«) gestikulerer og hvisker om 
at få fat i en ny Porsche. Léauds dame 
spørger, hvad man sådan tænker på, når 
man står og vasker hendes hår. »Madame, 
jeg er her ikke for at tænke,« svarer 
Léaud meget præcist. Vi véd, han tænker 
på en Porsche. Men mon konversationen 
om det nedbrændte alderdomshjem ikke 
fungerer som en ganske relevant randbe
mærkning? Jeg ville tro marxistiske kriti
kere netop i scenerne fra frisørsalonen 
ville kunne finde gode eksempler på »reifi
kationen« i det kapitalistiske samfund. Man 
er der ikke for at tænke. Man er en ting. 
Men når man endelig tænker, så tænker 
man også på ting.

Det er filmens styrke, at den igen og 
igen viser, hvor tiltrækkende tingene kan 
være. Herigennem forberedes overgangen 
fra en kærlighed til tingene til en kærlig
hed til et menneske. Både bilen og pigen 
appellerer til sensualisten, til virtuosen. 
»Starten« er en meget upuritansk film i sin 
omgang med biler, hvorimod den nok kan 
kaldes om ikke puritansk så dog blufær
dig, når den nærmer sig pigerne. Man skal 
dog ikke opfatte den (alt for lange) repor
tage fra en modeopvisning som kvinde
fjendsk, skønt der er en Mondo Cane-ag- 
tig vrængen i den. Netop den sekvens 
handler — igen -  om reifikation, om man
nequinernes »tingsliggørelse«.

På overfladen løser Skolimowski filmens 
konflikt med et ikke alt for overbevisende 
kunstgreb. Léaud får endelig øje for pigen, 
glemmer alt andet, og billedet kan bræn
de op, bil-manikeren udslettes, som netop 
i den foregående lysbilledscene billedet af 
pigens tidligere ven brændes op, »fordi« 
han er glemt. En ny og stærkere oplevelse 
udsletter eller ligegyldiggør erindringen om 
de tidligere. Lystspilskonventionen kræver 
denne slutning, men filmens substans ligger 
et andet sted. Tilskueren brænder ikke sine 
billeder af en ung mand, hvis liv er udsigts
løst -  af desperation, en meget konkret 
angst for at gå amok af mangel på frem
gang i en verden der dyrker fremgangen.

Igen og igen kæntrer lystspilstonen. Léaud

spjætter langs kanten af det store spejl og 
ligner pludselig, hvad han er: en sprælle
mand. Han gentager på biludstillingen spø
gen med den oppustede pose så mange gan
ge, at ingen kan misforstå, at den heller 
ikke morer ham selv længere. Netop da den 
er færdig med at være morsom, bliver den 
på en ny måde meget morsom igen -  og 
meget gribende. Gribende er også de øje
blikke, hvor hans tilkæmpede ro eksplode
rer uden hensyn til omgivelserne: hvor han 
råber af sine lungers fulde kraft, mens 
armene hjælpeløst går som møllehjul. Det 
er ikke lystspil, det er realisme.

Filmen er i det hele taget lige så meget 
Léauds som Skolimowskis. Der er både 
Chaplin- og Keaton-træk i denne skikkelse, 
men der er også noget helt originalt; ved 
siden af den ømhed og følsomhed, som 
omgivelserne ikke har brug for, en utålmo
dighed, der er hele filmens motiv i koncen
tration: i morgen eller en anden dag sidder 
du selv ved rattet i den bil der aldrig blev 
din og må fjernes af to sygeplejersker. 
Hvis du overhovedet skal ud på landevejen 
med den, så skal det være nu. Léaud gør 
denne lille biltyv menneskelig ved at gøre 
ham temmelig gal.

Der er et par ting, en anmelder må næv
ne uden at kunne yde retfærdighed. Willy 
Kurants grå og knaldsorte billeder fra 
Bruxelles. Komedas helt integrerede mu
sik (navnlig et godt motiv til de natlige 
køreture med Porschen). Catherine Duports 
spil som den grænseløst tålmodige pige 
Léaud samler op ved lidt af en tilfældig
hed. Og Christiane Legrands sang under 
forteksterne og i scenen på biludstillingen 
om natten (den lyder, som om den var 
skrevet af Michel Legrand -  hun synger 
også i »Pigen og paraplyerne« og »Pigerne 
fra Rochefort«, er hun mon hans kone, 
søster eller datter?).

Men for at vende tilbage til begyndelsen: 
Filmen myldrer med ting, man heller ikke 
forstår efter andet gennemsyn, og som 
man måske slet ikke skal forstå. I en af de 
i sig selv ret kryptiske scener ved pølse
vognen ser vi pludselig en stor prikket bold 
hoppe ned ad trapperne i baggrunden. Man 
venter der kommer nogen efter bolden, 
men det gør der ikke. Hvor kommer bolden 
fra, hvem fik den til at trille ned ad trap
perne i denne øde nattetime?

Skolimowski, formodentlig.

Skolimowski under optagelserne 
til »Walkover«.
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GOODBYE CINEMATHEQUE
Man har allerede i dagspressen 

kunnet læse udførligt om André 
Malraux’ skandaløse afskedigelse 
af direktøren for det verdensbe
rømte franske filmmuseum, Henri 
Langlois. Stedet er derfor ikke 
her til at repetere sagens akter. 
Vi nøjes med at udtrykke vores 
foragt for den André Malraux, 
der det ene øjeblik kan skrive 
fremragende memoirer om kun
sten og skæbnen, det næste op
træder som en kulturpolitisk 
panser. Vi vil nøjes med at ud
trykke vores dybfølte sympati 
med »den geniale klunser«, Hen
ri Langlois, hvis syvtal er skyld 
i at tusindvis af film er blevet 
reddet fra glemslen og destruk
tionen. Ved at berøve det franske 
filmmuseum dets leder optræder 
Malraux på samme måde som da 
han var ung og røvede dyrebare 
skatter fra de indokinesiske 
templer. Om man er en tyve
knægt med loven imod sig eller 
med loven i ryggen kommer ud 
på ét. Au rev oir, Henri Langlois, 
Goodbye, Cinematheque, som 
Carl Th. Dreyer sluttede sin pro
testnote i »Le Monde«. -  H.S.

FILMATISEREDE BØGER
Et rask blik hen over reolerne 

i Filmmuseets bibliotek giver en 
antydning af i hvor stort omfang 
filmen udnytter foreliggende 
skønlitteratur. I denne sammen
hæng har romanerne, novellerne 
og skuespillene først og fremmest 
interesse som forlæg for filmene. 
En registrering, der vender dette 
forhold om, foretages nu jævnligt 
i »Bogens Verden«, som er tids
skrift for dansk biblioteksvæsen, 
og som udgives af Danmarks Bi
blioteksforening. Bibliotekar Hel
ge Hansen, København, forfatter 
fortegnelsen, der bl. a. bygger på 
Filmmuseets kartotek og arkiver. 
Filmene er alfabetisk ordnet og 
listen tilsyneladende så komplet 
som den kan blive. Listen i nr. 3 
(maj) 1967, som vi her går ud 
fra, går fra den selvindlysende 
»Bibelen . . .  i begyndelsen« (John 
Huston, 1966) til »Vinger til fugl

Føniks« (Robert Aldrich, 1966) 
efter Elleston Trevor’s roman af 
samme navn. Helge Hansen gør 
også opmærksom på de tilfælde, 
hvor filmen inspirerer til roma
nen, f. eks.: »Det forkerte lig« 
(Bryan Forbes, 1966), der er byg
get over Robert Louis Stevenson’s 
og Lloyd Osbourne’s roman »Den 
forbyttede kasse« (»The Wrong 
Box«), hvorimod Geoffrey Na- 
pier’s »The Wrong Box« fra 1966 
er bygget over filmen. -  »Bogens 
Verden« kan fås til gennemsyn 
på bibliotekerne, og anbefales 
hermed på det varmeste. -  Ø.H.

KOSMORAMA FILM-QUIZ
Den ene af Kosmoramas redak

tører spekulerede i forrige num
mer over, hvorfor det danske 
publikum i så påfaldende høj 
grad gik uden om amerikanske 
musicals -  og så frem til den dag, 
da sociologerne tog bestik af dan
skerens uudgrundelige biografva
ner.

Vor forbigåelse af musicalen 
er måske også grunden til, at så 
få nærmede sig svaret på spørgs
målet i forrige film-quiz: i hvil
ken scene i »How to Succeed in 
Business without Really Trying« 
medvirkede instruktøren, David 
Swift?

Ikke nok med det, whisky’en 
går denne gang udenlands, til 
Kosmoram a-læser Uno Ohlsson, 
Repslagaregatan 32, Norrkoping, 
der kunne afsløre, at den nær
mest skaldede Swift viste sig i fil
men som elevatorfører i det store 
firma.

Nyt forsøg: Karel Reisz er nu 
færdig med optagelserne til sin 
film »Isadora« (med Vanessa 
Redgrave) om danserinden Isado
ra Duncan. Vi spørger: Hvilken 
berømt, nu afdød, amerikansk 
filminstruktørs mor udlånte til 
Isadora Duncan det halstørklæde, 
hvis ene ende kom om danserin
dens hals, den anden ind i et bil
hjul, hvorved danserinden kvaltes 
til døde? Præmie: 1 flaske whi
sky. Sidste frist for afleveringer 
af svar: 1. maj.

JUGEND I FOYER’EN
Danske biografinteriører op

muntrer ikke til et nøjere stu
dium af funktionalisme eller de
koration. Få biograf direktører gør 
noget ekstra for at hygge om 
sit publikum. De af dem, der gør 
det, bremses ofte af en forældet 
arkitektur; de fleste nøjes med at 
lade publikum hygge sig med sin 
egen forventning. Det skal 
skyndsomt tilføjes at en køben
havnsk biograffoyer i det mindste 
meget ofte kan byde på en sidde
plads, i modsætning til f. eks. 
biograferne i London. Der er god 
grund til at være taknemmelig 
for de fremlagte tidsskrifter i 
Alexandra og Repriseteatret, Hol
te, ligesom man roligt kan gå ud 
fra at Repriseteatrets kaffema
skine indtager en særlig plads i 
det valfartende publikums be
vidsthed.

På en anden led oplever man 
nu og da forsøg på at peppe en 
trist foyer op med en karakteri
stisk dekoration. -  En Jugend-dyr- 
kende tid har bl. a. ført det posi
tive med sig, at den ejendomme
lige danske tegner Johannes Hol- 
bek (1872-1903) igen er hentet

frem af glemslen. Information 
bragte den 6. februar en hel gra
fisk side med hans tegninger, og 
forinden havde Hasselbalchs
Kulturbibliotek udgivet et udvalg 
af dem med Jacob Paludans in
troduktion. Vi skal dog minde 
om at Ove Brusendorff et godt 
stykke tid forinden havde hentet 
ham frem på eget initiativ, og
med sædvanlig sans for det ak
tuelle havde dekoreret Carltons 
foyer med et udvalg af tegnin
gerne, der er blevet forstørret op 
på fotostater. Det er ikke alene 
et eksempel på at Brusendorff 
også evner at have fingeren på 
en anden puls end sin egen (jfr. 
filmrepertoiret!), men at der -  
så længe fotostaterne holder -  
med god sans for helheden er
fundet frem til en dekoration der 
går godt i spænd med biografens 
øvrige, ret specielle farvevalg.

Vedføjede eksempel på Hol- 
beks tegnekunst viser ikke en 
dansk filminstruktør i færd med 
at udtænke et projekt, der kan 
hales i land med overskud uden 
støtte fra Filmfonden; Holbeks 
titel var »Molok«.

Ø.H.
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Morten Piil

Volden som tema. Øverst: Faye Dunaway 
og Warren Beatty i »Bonnie og Clyde«. 
Herover: Anne Bancroft og Patty Duke 
som Annie Sullivan og Helen Keller i »The 
Miracle Worker«. T.h.: fra »Billy the Kid«.
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I 1957 lavede Arthur Penn en herhjemme 
lidet påagtet film, der ikke er en uværdig 
forløber for »Bonnie og Clyde«: »Billy the 
Kid«. Grundtemaet er det samme: et ufærdigt 
ansvarsløst menneske i voldsom, uartikule
ret opposition til den amerikanske sam
fundsorden. Men Penns Billy the Kid -  
spillet af Paul Newman -  er farligere og 
mere »psykopatisk« end Bonnie og Clyde, 
fordi han forstår sig selv og sine omgivel
ser endnu dårligere. Han besættes af hævn
lyst, da en fjern faderskikkelse myrdes, og 
forbliver hele filmen igennem en hjælpe
løs analfabet, der ind imellem drabene fja
ser endnu mere infantilt rundt end Bonnie 
og Clyde. Også Billy bliver en myte i le
vende live og fryder sig over berømmelsen.

Arthur Penns stil er allerede i denne 
debutfilm forbløffende langt udviklet, ner
vebetonet, spasmodisk og eminent egnet til 
at udtrykke titelpersonens dunkle, impul
sive sindsrørelser. Visse scener har en ufor

glemmelig visuel prægnans: da Billy får 
ideen til sit første hævnmord, markerer han 
med knyttet næve sin egen og kammera
ternes tænkte positioner på en dugget rude, 
der vender ud mod præriebyens hovedga
de. Derefter direkte overtoning (fra sam
me kameravinkel) til selve nedskydningen, 
hvis »geometri« falder sammen med teg
ningen på ruden. En original og uhyggelig 
visualisering af Billys målbevidsthed, en 
idé, som Orson Welles ikke ville have 
undsagt.

I sin personskildring begynder Penn al
tid fra grunden. Mennesket er et blankt 
papir med visse tilgrundliggende impulser, 
deriblandt videbegær. Barnet Billy brænder 
efter at lære at læse, men hans sunde im
pulser fordrejes til psykopati, da hans følel
ser såres. Den lille Helen Keller i Penns 
næste film, den mesterlige »The Miracle 
Worker«, er i samme grund-situation som 
Billy -  uden Annie Sullivan var hun utvivl

somt blevet sindssyg, men i stedet vækkes 
hun til ømhed og forståelse midt blandt 
nogle Sydstats-tåber, der kan tage de man
ge idioter i »Bonnie og Clyde« i hånden. 
Penns film er fuld af billeder, hvor ele
menterne ild og vand bruges som hovedmo
tiv. Billy antændes af hævnlyst ved en ild
pumpe, og Helen Keller lærer ordenes sym
bolværdi at kende ved en vandpumpe. Der 
er en elementær kraft, ja næsten vildskab 
i disse billeder, hvor følelsernes dynamik 
får frit spil.

Den nøgne Bonnie optaget på sengen i 
klaustrofobiske nærbilleder, dyrisk og in
fantil i sit raseri over at være indespærret 
-  straks er vi i Penns verden, hvor natur
drifterne råder og skal have udløsning. Det 
rent sociale motiv bag Bonnie og Clydes 
forbryderkarriere skitserer Penn blot i re
plikkerne -  det, der faktisk dramatiseres, 
er deres instinktive betagelse af hinanden 
og den leg, de kaster sig ud i. Det første 
nærbillede af Clydes pistol har en klar 
erotisk symbolværdi, røverierne har funk
tion som mandigheds-kompensation for den 
impotente Clyde. Psykologien er elementær, 
som i alle Penns film.

Men det moralske og idémæssige kom
pleks er langt fra enkelt. På dette område 
er »Bonnie og Clyde« nok Penns hidtil 
mest subtile film. Parrets røverier sættes 
ind i en social sammenhæng i det forbløf
fende nøgle-afsnit, hvor Bonnie og Clyde 
gør fælles sag med en farmer, der af ban
kerne er blevet drevet væk fra sin gård. 
»We rob banks,« siger Clyde -  han har 
fundet en identitet med en vis mening, 
hans lovløshed reduceres med ét til et i 
hans egne øjne temmelig harmløst led i et 
anarki, der gennemtrænger hele det ame
rikanske samfund i trediverne.

Bonnie og Clyde er berigelsesforbrydere, 
deres instinkter går ikke i retning af vold. 
De beruser sig i deres røverier, og på sam
me måde som den gamle dame i broderens 
»sjove« historie drikker de hele tiden »a 
little bit more and a little bit more*, indtil 
de er afhængige. Indledningens kurtiserende 
leg går i blodet. Men omgivelserne vil ikke 
lege med. Da Clyde foretager et mindre 
hold-up i en købmandsforretning, udsættes 
han for et tilsyneladende oplagt mordfor
søg. Forretningen bugner med varer, man
den er smækfed. I sin naive fantasiløshed 
forstår Clyde ikke hans reaktion -  og fil
men synes på et mere sophistikeret plan at 
undre sig med ham. Bonnie og Clydes røve
rier udløser tåbelig vold og meningsløst 
hysteri hos omgivelserne, selv om de ifølge 
filmen kun stjæler fra udsugerne.

Penn har selv understreget det positive 
i Bonnie og Clydes dynamiske reaktion på 
den udfordring, den sociale depression skab
te. Parret er i stadig bevægelse, mens de 
hjemløse farmere ses i stive, statiske grup
peringer, berøvet enhver livskraft. De er tø
vende solidariske med Bonnie og Clyde, 
men der sluttes ingen egentlig kontakt. For
brydergruppens selskabelighed med et bor
gerligt par, der synes at befinde sig på dens 
åndelige niveau, er tilsvarende rent spil
fægteri. Bonnie og Clyde er åbenlyse anar
kister og derfor uvægerligt isolerede og 
fredløse. Den eneste næring, de tager fra 
omverdenen, er den, der tjener til at op
bygge et glamouriseret billede af dem selv.

I mine øjne afslører filmen en klar sym
pati for Bonnie og Clyde, tydeligst måske
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i parrets kærligheds- og opgørsscener. Bon
nie og Clyde er et romantisk elskerpar. 
Forelskelsen danner grundlaget for hele 
deres sære livsførelse, og det er oven i kø
bet en kærlighed uden fuldbyrdelse, ene og 
alene baseret på følelser og åndsslægtsskab. 
Bonnie er langt den mest intelligente og 
følelsesmodne af de to, på ingen måde en 
»sinke« som det er blevet hævdet. Hendes 
overbærenhed over for Clydes impotens 
afslører en vis modenhed og finfølelse. Hun 
har ofte et ironisk distancerende forhold 
til sig selv og omgivelserne. Hun gennem
skuer og afbryder det falske fællesskab 
med det borgerlige par gruppen samler op. 
Og hun indser til slut, at hun og Clyde in
gen vegne er nået ved udelukkende at hen
give sig til deres impulser.

De to mest usympatiske figurer i filmen 
er sheriffen og C. W. Moss’ far. Sheriffen 
er efter alt at dømme på menneskejagt uden 
for sit territorium, og den første scene mel
lem ham og forbrydergruppen har en sub
til balance. Man er hele tiden bange for, 
hvad de skal finde på at gøre ved ham (C. 
W. Moss, den mest retarderede i gruppen, 
foreslår, at han skydes ned på stedet), men 
det kommer først til voldshandlinger da 
Bonnie -  kysser ham. Sheriffens reaktion 
synes i lige så høj grad at bunde i atavistisk 
puritanisme som i berettiget modvilje. Sam
men med C. W. Moss’ far planlægger han 
i Ice Cream-butikken nedskydningen af 
Bonnie og Clyde -  de to mænd tages med 
telelinse. Penns kamera udspionerer dem, 
men føler for stærk en afsky til at gå tæt 
ind på dem.

Bonnie og Clyde ses som produkter af et 
samfund, hvor livsmulighederne indsnævres 
af social nød og puritanisme. Filmen er vor 
freudianske og anarkistiske tids »Vredens 
druer«. Den sympatiserer med hovedper
sonerne, fordi de gør noget, drager konse

kvensen af tredivernes magre tilbud. Og 
den viser samtidig klart, at Bonnie og Cly
des vitalitet er retnings- og ansvarsløs og i 
sidste ende uden betydning. De hjemløse 
farmere nøjes med at måbe, da parrets 
bil gør holdt og Moss beder om vand -  
myten er allerede skabt, Bonnie og Clyde 
er blevet uvirkelige.

Iscenesættelsen bidrager stærkt til at gøre 
Bonnie og Clyde til et »rigtigt« helt- og 
heltindepar. De er begge smukke, især vel 
Bonnie, mens Clyde har et præg af uskyl
dig barnlighed ved sig -  han er ikke ond
skabsfuld. Da han tvinger bank-kassereren 
ud for at bekræfte over for Bonnie, at 
banken ikke længere fungerer, ler vi ad 
ham, som man ler ad et impulsivt barn. 
Kærligheds-scenerne mellem de to er slet 
og ret smukke og lysende af ømhed. De tre 
andre medlemmer af banden er alle dum
mere og mere indskrænkede end Bonnie og 
Clyde -  og det er filmens øvrige biperso
ner som regel også. Og slutscenens slow
motion-optagelser gør parrets død på én 
gang grusom og balletagtig smuk.

Filmen er Arthur Penns sikrest iscenesat- 
te værk. Efter den grandiose retorik i 
»Mickey One« og »The Chase« har Penn 
klædeligt sænket tonefaldet og nuanceret 
den moralske holdning. Som tidligere arbej
der han mest med korte faste indstillinger, 
millimeterpræcist sammenkædet i den mon
tage, der skaber alle Penn-filmenes ligesom 
rykvise åndedrag. Det er på en vis måde 
en snap .s/iø/-billedstil, indvarslet af de fo
tografier, der danner den afsnuppede pro
log under en optonende tredivermelodi 
(hvilken vidunderlig indledning!) Det af
snuppede går igen i selve personkarakteri
stikken -  hverken Bonnie eller Clyde ud
forskes i dybden i denne action-film, der 
samtidig er mindre bastant i det psy
kologiske end Penns tidligere.

Penn er sikkert den amerikanske instruk
tør, der mest overbevisende kan skildre vold 
på lærredet. Som ganske ung lærte han vol
den at kende under 2. verdenskrig, og alle 
hans film handler om mennesker, der på 
en eller anden måde benytter sig af eller 
bliver udsat for vold. Da Billy the Kid be
går sit mest kvalmende mord, taber hans 
offer støvlen i faldet -  og en lille pige 
løber leende hen og samler den op ved si
den af liget. Forholdet mellem Annie Sulli- 
van og Helen Keller i »The Miracle Wor- 
ker« er i høj grad betinget af den fysiske 
vold, Annie Sullivan udøver i en af film
historiens længste og mest »realistiske« 
slagsmåls-scener. Hos Penn gør det virke
lig ondt, blodet flyder, volden bliver kval
mende -  og til tider komisk. I »Bonnie og 
Clyde« »rammer« kuglerne rigtigt og oven 
i købet i ansigtet, hvor en eller anden Hol- 
lywood-konvention ellers kræver, at man 
ikke bliver såret. Og volden udløser en 
skinger panik, som går gennem marv og 
ben. Under branden i »Billy the Kid« og 
bil-flugterne i »Bonnie og Clyde« er enden 
nær -  det sanseløse hysteri har fået over
taget, personernes verdensorden vakler.

Som mise en scene er filmen lydefri. 
Selve tidsbilledet bliver aldrig anmassende, 
og Roosevelt-plakater og en Busby Berkeley- 
musical bruges med diskret ironi som bag
grund. De golde og nøgne landskaber anven
des altid funktionelt, aldrig blot dekorativt 
-  som i den betagende scene, hvor Bonnie 
løber ud over marken og en sky pludselig 
glider for solen. Brugen af banjo-musik er 
dristig og vellykket -  i begyndelsen under
streger melodien det barnligt forløsende ved 
tyverierne, og for hver gang den gentages, 
bliver ironien blodigere i takt med forbry
delsernes stadig uhyggeligere præg.
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At være sammen med instruktøren Jac
ques Demy er som at vågne op til en bi
rolle i en af hans film og pludselig befinde 
sig over for den Roland Cassard, der ikke 
fik Lola, men til gengæld ægtede pigen med 
paraplyerne. Ligheden mellem Demy og de 
mandlige hovedpersoner i hans film er 
utroligt slående: han har denne store ømhed 
og blidhed til fælles med dem, han taler 
med samme dæmpede poetiske stemme som 
de, han synes at leve helt i sin egen verden, 
sit eget drømmeunivers et sted mellem smer
ten og poesien. Og noget så jordbundet som 
et interview med ham udvikler sig hurtigt 
til en fortrolig samtale om hans og vore 
fælles gode venner, Lola, Roland, Guy og 
Genevieve og hvad de nu hedder. Vi er 
begge meget optaget af, hvordan det mon 
er gået dem her i livet, og alligevel er Jac
ques Demy næsten lidt bange for 2 t tale 
om det -  eller blot tænke på det. Det er 
ikke gået som det burde.

-  Jeg er bange for, det er gået grusomt 
med dem alle, fortæller Jacques Demy. Da 
vi skilles fra Guy og Genevieve i »Pigen 
med paraplyerne«, er vi næsten grædefær
dige på deres vegne. Både vi og de ved, at 
de skulle have haft hinanden og ikke nogen 
andre. Da Guy pludselig møder Genevieve 
igen ved benzintanken, ved han, at han 
skulle have haft hende i stedet for sin 
barndomsveninde. Men han har nu engang 
valgt sit liv, og selv om han har valgt 
forkert, så har han ikke flere kræfter til at 
ændre sit valg. Osse Genevieve føler ved 
benzintanken, at Guy gerne vil begynde 
igen forfra. Hun håber som vi, at han vil 
udtale det ord, der er nødvendigt for at 
ændre deres liv. Eet eneste ord kunne gøre 
det, men ordet bliver siddende i halsen og 
udtales ikke.

-  Og det samme med Lola, da hun kører 
væk i bilen med sin drømmehelt. Osse hun 
har valgt sit liv. Hun har valgt, at lykken 
må være at vente i syv år på den, hun 
elsker. Men da hun kører bort med ham 
og ser Roland Cassard vandre bort alene, 
bliver hun pludselig klar over, at det var 
ham, hun skulle have. Hun ser efter Ro
land med et langt blik, der rummer hele 
hendes tragedie. Hun ved, det skulle have 
været Roland i dette øjeblik, men hun har 
valgt, og nu må hun stå ved sit valg. . .

-  Jeg troede snarere, at Lolas blik til slut 
rummede medlidenhed med Roland, fordi

M ellem  smerten 
og poesien..
Jacques Dem y interviewes 
af Chr.Braad Thom sen

han er alene nu, mens hun selv kører ind i 
lykken?

-  Nej, nej, svarer Jacques Demy stilfær
digt og lidt trist på Lolas vegne. Deres for
hold var alt for nært og fortroligt til, at det 
kan rumme medlidenhed. Lola elsker i vir
keligheden Roland, men hun tør ikke ind
rømme det, fordi hun har valgt, at lykken 
skal være at vente på ham, der er rejst 
væk. Og mens hun venter på sin drøm, har 
hun ikke mere øjnene åbne for det liv og 
de mennesker, der er omkring hende. Histo
rien om Lola er en tragisk historie, og hvis 
det ikke er klart, så må det være, fordi det 
ikke er lykkedes mig at visualisere min 
æstetik. Det skal være smukt, men sørgeligt, 
og hvis folk ikke føler det, så er filmen 
ikke lykkedes.

-  Men i hvert fald er denne æstetik lyk
kedes i både »Engle bugten« og »Pigen med 
paraplyerne«?

-  Ja, ikke? siger Demy. Der er forhå
bentlig ikke én, der tror på, at Jeanne 
Moreau virkelig vælger kærligheden frem 
for spillebordene til sidst. Vi forsøger at 
tro på det, fordi vi gerne vil, og derfor la
der jeg også »Englebugten« slutte, hvor 
Jeanne Moreau løber ud af spillecasinoet 
efter sin unge ven. Men havde filmen fort
sat bare fem minutter endnu, så havde de 
begge været inde ved spillebordene igen, -  
det ved vi jo. Jeg foretrækker at tro på, 
at hun opgiver spillet, men inderst inde 
ved jeg godt, at hun desværre ikke gør det. 
Alle mine film er grusomme, selv om jeg 
prøver at skjule det.

-  Gælder det også Deres sidste film »Les 
demoiselles de Rochefort«?

-  »Les demoiselles de Rochefcrt« er en 
musical, og derfor er jeg bundet til at over
holde genrens rent konventionelle krav. 
Personerne søger efter lykken, og de fin
der den. Men på sin vis er det alligevel en 
grusom film. Bag lykken ligger der hele 
tiden en trussel som sætter lykken i relief. 
Det er en trussel fra den ydre verden, som 
omgiver personerne. Mellem to lykkelige 
sætninger udbryder Danielle Darrieux plud
selig: »Det er forfærdeligt, -  der er altid 
krig et eller andet sted.«

-  Hvorfor er alle Deres film så vidun
derligt smukke at se på, hvis de i virkelig
heden er grusomme? Er der ikke en stærk 
modsætning mellem deres form og deres 
indhold?

-  Det er, fordi jeg meget nødig vil lave 
grusomme film, siger Jacques Demy. Jeg 
føler på en måde, at jeg ikke har ret til 
det over for publikum. Jeg vil have folk 
til at være lykkelige, og jeg føler mig mo
ralsk forpligtet til at give folk noget smukt. 
Depressive ting vil jeg ikke vise, og jeg 
hader deprimerende film som »Hvem er 
bange for Virginia Woolf«. Det er menings
løst at lave film, hvis man ikke har noget 
smukt at give folk. Derfor prøver jeg at 
gøre mine film smukke ved at søge noget, 
der ligger uden for virkeligheden. Jeg ser 
det ikke som min opgave at genskabe ver
den, -  jeg er ikke et vidne til verden. Jeg 
vil i stedet vise min egen indre verden, 
mine drømmes verden. Men det sker allige
vel gang på gang, at man indhentes af vir
keligheden, og på den måde bliver mine 
film både smukke og grusomme. Vort sam
fund er stupidt, vor civilisation er forfær
dende og afstumpet, -  man må prøve at 
sætte sig ud over den og trænge ind i den 
eneste verden, som findes: Kærligheden. 
Vi må elske alt, -  himlen, havet, og selvføl
gelig menneskene. Personerne i mine film 
tror på kærligheden, de kæmper for den og 
lever kun for den. De er livsduelige, de har 
i sig viljen til at leve og elske, og dette er 
det positive ved alt, hvad jeg laver.

-  Deres film slutter altid med, at man 
får hinanden til sidst. Kunne De ikke en 
dag have lyst til at lave en film om, hvor
dan det er at leve sammen, efter at man 
har fået hinanden, og efter at drømmen 
skal til at være hverdag?

-  Den film ville vist blive for grusom, 
svarer Jacques Demy let gysende, men til
føjer så ironisk efter en kort pause: Jeg 
ved for resten ikke, hvorfor jeg siger det, 
for jeg er jo selv meget lykkelig sammen 
med Agnes (Varda). Hun er intelligent og 
følsom, og det er godt at være gift med 
hende. Men alligevel er der noget grusomt 
over ægteskabet som institution, -  dette at 
man lever sammen og alligevel kun kan 
være til i total frihed. Men problemet er 
for kompliceret for mig lige nu. Det er en 
udfordrende tanke at lave en film om livet 
efter at man har fået hinanden, men jeg 
kan ikke overskue det endnu.

-  I det hele taget har jeg svært ved at 
overskue, i hvilken retning jeg vil bevæge 
mig efter »Les demoiselles de Rochefort«. 
Det næste bliver næppe en musical, selv

137



om jeg elsker formen. Jeg har brug for at 
lave noget andet, men jeg ved endnu ikke 
hvad. Det er vanskeligt efter »Rochefort«. 
At blive færdig med den film var som at 
komme ud af et fængsel og trække vejret 
frit igen. Når jeg laver film, ser jeg over
hovedet ingen nye mennesker og ingen 
andre film, og nu bagefter trænger jeg me
get til at leve og være sammen med men
nesker igen for at modtage nye impulser. 
Jeg har brug for at lave film, som jeg har 
brug for at elske, men hele tiden løber man 
den risiko at isolere sig for meget. Kærlig
heden dør, hvis man ikke modtager nye ind
tryk udefra, og sådan er det også med ens 
skaberkraft.

-  De har ofte ytret ønske om at lade 
personerne fra Deres første film dukke op 
i de efterfølgende, så vi hele tiden følger 
deres skæbne. Er De gået bort fra den 
tanke?

-  Jeg synes stadig, det er en smuk tanke, 
men jeg har erfaret, at den er næsten umu
lig at gennemføre. En romanforfatter kan 
gøre det, -  en filmkunstner kan have me
get vanskeligt ved det af rent praktiske 
årsager. I »Rochefort« havde jeg oprinde
lig tænkt mig at lade Nino Castelnuovo fra 
»Pigen med paraplyerne« dukke op igen.

og jeg skrev en smuk rolle til ham, som 
han blev glad for, og han lovede mig, at 
jeg kunne regne med ham når som helst. 
Men så en måned før optagelserne skulle 
begynde var jeg i USA for at indspille 
musikken til filmens amerikanske version, 
og da fik jeg pludselig telegram fra Nino 
om, at han var blevet forhindret i at være 
med på grund af en serie i italiensk TV. 
Det var forfærdeligt. En måned før opta
gelserne måtte jeg sætte mig ned og skrive 
hans rolle helt om. Jeg var slået ud, depri
meret og skuffet. Nino var en god ven af 
mig, vi havde altid haft det godt sammen, 
og vi havde glædet os til at ses igen, og så 
dette telegram i sidste øjeblik. Jeg ringede 
til ham og sagde, at det kunne han ikke 
gøre. Men han gjorde det. Nej, en forfatter 
kan bruge sine personer, som han har lyst, 
-  en filmkunstner kan ikke altid.

-  Det er blevet sagt om Dem, at Deres 
livs største ulykke er, at De ikke er født 
inden for Hollywoods rækkevidde?

-  Når man elsker filmkunsten, er det 
umuligt at hade Hollywood. Men mit livs 
største skuffelse var at komme til Holly
wood i forbindelse med »Rochefort«. Der 
sker intet i Hollywood mere. Alle mulig
hederne er der, alle stjernerne, alle tekni

kerne, men der sker ingenting. Hollywood 
er som en enorm kirkegård, hvor man 
bogstaveligt vandrer på gravene. Der findes 
denne store hovedgade, hvor alle stjernernes 
navne er skrevet på fortovet, -  både de 
afdøde og de nulevende. Og man vandrer 
på disse navne i fortovet, som man vandrer 
på en kirkegård. Det var en frygtelig ople
velse. Jeg er bange for, at amerikansk film 
hører fortiden til. Da Cukor, Minnelli og 
Stanley Donen skabte film, foregik der 
noget. Og Orson Welles er den største af 
dem alle. Jeg har en svaghed for »Kvinden 
fra Shanghai«, som jeg har set mindst 20 
gange. Den er på en gang meget poetisk og 
meget grusom, og denne blanding forekom
mer mig altid så sand.

— Næh, i dag er europæisk film mest 
interessant. Det er godt, at Robert Bresson 
nu endelig er ved at blive anerkendt efter 
fortjeneste, for han har altid været under
vurderet. »Pickpocket« er en fantastisk 
film. Og Antonionis »Blow Up« er også 
fascinerende. Måske er det en pessimistisk 
film, men den giver os alligevel lyst til at 
tage kampen op. Man er ikke ødelagt, når 
man har set den som efter »Virginia 
Woolf«, -  den rummer en tro på, at det 
kan betale sig at fortsætte og kæmpe.

ENEKOHOSK
musical
»PIBERNE FRA ROCHOFORP

SØREN KJBRUP

Fra indspilningerne af 
»Pigerne fra Rochefort«.
Jacques Demy (t.v.), Catherine Deneuve 
og Gene Kelly.
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At den verden, der træder frem i Jacques 
Demys hidtil sidste film -  som i de tre 
foregående -  er helt igennem instruktørens 
egen, lader han os klart forstå allerede i 
sekvensen før og under forteksterne. Efter 
det allerførste billede af hængebroen, der 
fører over til eventyrriget Rochefort, ser 
vi bilkaravanen, der på trods af, at den 
altså endnu er udenfor, dog allerede med 
sine beredne guitarister lader ane, hvad der 
vil komme. Bilerne kører op på broen, 
mændene og pigerne springer ud og stræk
ker sig -  og samtidig med at violinerne 
glider kraftigt ind i den endnu kun af 
piano, bas og trommer antydede melodi, 
ser vi hængebroen slippe land, ikke for at 
glide lige frem, men -  som billedet er op
bygget med meget lavt kamera -  for at 
stige til vejrs, svæve over i eventyrlandet. 
Og da dansen kommer rigtigt i gang, også 
takket være tvillingernes voldsomme melodi, 
der netop sætter ind ved filmens titel i 
forteksterne, går kameraet til vejrs, og vi 
ser menneskene bittesmå, ophængt som 
marionetter i broens wirer. Vi kan nu vente 
og se, hvordan instruktøren vil trække i 
trådene, hvordan han vil skabe en særligt 
europæisk musical.

Det særlige i Demys stil ligger ikke 
mindst i arbejdet med de store strukturer 
i en film. En amerikansk musical ville 
næppe kunne komme i land med så få frem
ragende enkeltpræstationer, som »Pigerne 
fra Rochefort« indeholder, men i stedet for 
dette har Demy altid sat en fuldkommen 
gennemført mise-en-scéne og en stilens en
hed fra det mindste til det største, som 
man næppe finder magen til på den anden 
side Atlanten. Og i denne film gør han 
endog enheden stærkere og strammere end 
i sine egne tidligere, hvilket naturligvis 
også har været nødvendigt, i betragtning af 
det større apparat. Hvor han før især har 
yndet arabesken, den svungne linje og helst 
den lukkede, svungne linje: cirklen, udnytter 
han her især et med cirklen beslægtet rent 
symmetrisk strukturelement. Arabesken, 
cirklen, spiralen findes ganske vist også i 
denne film, især i Monsieur Dames musik
forretning med dens flygler og andre deko
rative instrumenter og først og fremmest 
med den elskede, fra Ophiils’ »Madame 
de ...«  overtagne vindeltrappe (der dog her 
ikke udnyttes som handlingscentrum, som 
hos Ophiils, men kun som ornament).

Men alligevel præger symmetrien nu 
praktisk taget alle billedopbygninger. Der er 
i filmen vist nok ikke et eneste billede, der 
udnytter f. eks. det gyldne snit, men udvik
lingen går fra det fuldstændigt symmetriske 
indledningsbillede af broen, over tilbage
vendende symmetriske billeder af handlin
gens kernested, pladsen med husrækkens 
højeste hus lige i midten, til de stadigt 
gentagne billeder af de to tvillinger eller 
de to unge mænd, hver tildelt en billed
halvdel (og en højttaler).

Også i persongalleriet og i handlingsop
bygningen finder vi denne symmetri: Vi har 
to unge piger -  sågar tvillinger — to unge 
mænd, to drømmeprinser, to skumle figurer 
— og sandelig om ikke også sønnen, Boubou, 
har fået sin pendant i bedstefaderen, Pépé. 
Endvidere falder filmen klart i to halvdele, 
delt af den store opremsning af alle per
sonernes længsler og musikalske temaer fre
dag aften. Inden da har vi i denne række
følge hørt om personernes drømme og

længsler: Maxence, Delphine, Solange, 
Monsieur Dame, Andy Miller, Madame 
Yvonne, Dutrouz; derefter finder de for
skellige deres elskede i den omvendte ræk
kefølge (så godt dette nu går, når to 
enkeltpersoner bliver ét par): Dutrouz sin 
danserinde (om end på en noget makaber 
vis), Solange sin Andy, Simon sin Yvonne, 
Maxence sin Delphine. Og også hele fil
mens verden er inddelt symmetrisk, en 
mørk (Dutrouz, Lancien) og en lys side, 
også udtrykt i det sorte galleri og den 
hvide butik, med den neutrale café på 
pladsen, hvor alle kan mødes, som hele 
filmens og handlingens midtpunkt.

I hele sit persongalleri, sin opbygning, sit 
udstyr og sin længde er »Pigerne fra Roche
fort« mere ødsel, mere overdådig end no
gen af Demys tidligere film, og det har 
tydeligt nok været af vigtighed for ham, 
at han alligevel fik skabt en enhed i sit 
værk. Hvad handlingsforløbet angår lykkes 
det ham rent ud forbløffende at fortælle 
de forskellige handlinger sideløbende på en 
måde, så man oplever det som om handlin
gens enhed var overholdt i filmen. I den 
fuldstændige version, med middagsselska
bet i cafeen, udvikler alt sig fuldkommen 
sammenhængende og logisk. Alle delhand
linger kædes sammen på den eleganteste 
måde, enten ved det helt naturlige: »Nu går 
jeg der og der hen,« og så er vi der, eller 
ved at vi i en scene i baggrunden eller på 
anden måde ser en person på vej et sted 
hen, hvorefter vi i den næste eller måske 
først i den derpå følgende scene er hos 
ham ved hans bestemmelsessted. En umid
delbart indlysende overgang er overtoningen 
mellem maleriet og Delphine, og jeg skal 
blot give et enkelt eksempel på en af de 
mere komplicerede: efter at de to »chaba- 
vanais«-dansepiger har forladt Bill og Étien- 
ne klippes der til en scene i cafeeen mel
lem Madame Yvonne, Dutrouz og Maxence 
-  et klip, der er motiveret af, at vi lige efter 
den to numre tidligere scene, Solange hos 
Monsieur Dame (der efterfølges af mødet 
med Andy og Gene Kellys dans), har set 
Dutrouz passere butikken (og et kompagni 
soldater) på vej mod pladsen. Og scenen 
med pigernes afsked knytter samtidig op til 
Bills og Étiennes forgæves forsøg på at 
hente Boubou. Overalt møder vi denne lo
giske sammenkædning af scenerne.

Alligevel er det vel især musikken og 
farverne, der holder filmen sammen. Musik
ken tjener til dels direkte til at kæde de 
enkelte scener sammen, således som den 
også benyttedes i »Lola«: Vi hører ofte et 
bestemt steds eller en bestemt persons 
tema, før end stedet eller personen selv 
toner frem. Meget elegant udnyttes dette i 
begyndelsen, hvor den formidable kamera
bevægelse, der forbinder dansen på pladsen 
med dansetimen hos tvillingerne også un
derstreges af en langsom, foregribende op
toning af Solanges klimpren. Men herud
over bruges musikken også til at forbinde 
hele filmen på karakteristisk måde. I »Para
plyerne« benyttes også denne fremgangs
måde, men langt fra så tilfredsstillende 
som her. Michel Legrands kompositoriske 
fantasi er begrænset, og han var ikke i 
stand til at skabe melodier, der kunne 
bære følelserne i »Paraplyerne« frem. I 
»Pigerne« har kun Maxences sang stillet 
krav til følelsesindholdet -  og her fore
kommer de honoreret; bortset herfra har

musikken hovedsageligt blot skullet være 
frisk og sjov, og dette ligger noget bedre 
for Legrand. Udgangspunktet er stadig det 
samme som i den tidligere film: et par 
melodisk-harmoniske figurer og rytmer, der 
kan kædes ind i hinanden og varieres til et 
mønster, eller kan udvikles til en række 
melodier, der netop er tilstrækkeligt for
skellige til, at man kun aner deres forbin
delse med hinanden, og dog tilstrækkeligt 
ens til, at disse også kan forbindes med 
hinanden, hvor dette har mening.

I alt arbejdes i »Pigerne« med ca. et 
dusin markante melodier (plus en del stum
per, især ved festen), hvoraf ca. halvdelen 
for så vidt udnyttes med ledemotivisk ka
rakter, som de er knyttet til bestemte perso
ner og hændelser. Det er naturligvis først 
og fremmest Maxences melodi med læng
selsmotivet, som også knyttes til maleriet, 
og som bruges meningsfuldt af Delphine, 
men som synes misbrugt, når pludselig også 
Solange og Andy en enkelt gang længes på 
denne melodi. Man kunne også nok synes, 
at det bruges en gang for meget, da Maxen
ce igen ved maleriet giver sig til at synge, 
men et særligt raffinement i forbindelse med 
den påfølgende overtoning er det imidlertid, 
at den klimpren, som de små balletbørn 
bevæger arme og ben til, viser sig at være 
et kontrapunkt til længselsstrofen. Endvidere 
er det Madame Yvonnes og Monsieur 
Dames melodi, der meget fint fra første 
færd introducerer cafeen og nynnes af 
Madame Yvonne, således at den allerede er 
kendt, før end Monsieur Dame for første 
gang synger den med den tekst, som hun 
senere næsten ordret gentager. Det er den 
pragtfulde kitch-klaverkoncert i g-mol (en 
hilsen fra »Englebugten«), som Solange 
spiller, Andy både synger og spiller, og de 
begge danser til; den er egentlig i 6/8-takt, 
men slår swingende over i 4/4, da Andy 
giver sig til at danse til den på gaden. 
Endelig bruges også såvel tvillingernes som 
fyrenes sang ikke blot som enkeltnumre, 
men også, om end mere sporadisk og ikke 
særlig hensigtsmæssigt, ledemotivisk. Af 
markante, mere eller helt for sig stående 
numre kan man nævne skænderiet i galle
riet, Solanges fortælling om mødet med 
Andy, fortællingen om mordet, parodien 
»Le port du Hambourg«, som Frangoise 
Dorleac synger så herligt falsk, tvillinger
nes varieté-nummer, »Jamais — pourquoi«- 
nummeret (efter festen med ekko hos pi
gerne næste morgen) og det morsomme 
»Les marins«-nummer, som Bill og Étienne 
og deres to piger synger og danser, da disse 
vil tage bort. Endelig må man nævne den 
melodi, som hele byen danser til fra tid til 
anden.

På samme måde som musikken holder 
farverne sammen på filmen. Man kan sige, 
at de her står i samme forhold til farverne 
i »Paraplyerne«, som musikken her til den 
i den foregående film. Mens Bernard Evein 
i »Paraplyerne« arbejdede med mættede 
farver og ofte tunge mønstre, bruger han 
her praktisk taget ingen mønstre (kun glas
mosaik-væggen i cafeen kommer i nærhe
den af noget sådant) og næsten ingen mæt
tede eller rene farver. Bortset fra et par 
gule og orange toner (Étiennes skjorte fre
dag, Delphines kjole lørdag, Bills skjorte 
mandag) og nogle sporadiske grønne hos 
de forbipasserende på pladsen er alle far
ver løst op i hvidt og holder sig i øvrigt
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inden for et snævert spektrum fra rosa 
over violet og lyseblåt til ret stærkt blåt, 
eller i rene hvide og sorte neutraler (musik
butikken og galleriet, især, men også Bill 
og Étienne søndag aften). Også hele byen 
holder sig inden for dette spektrum med 
sine hvide huse med pastelfarvede skodder 
og de ligeledes pastelfarvede brandhaner 
(men pudsigt nok ikke bænkene, der nær
mest er jordfarvede).

I denne forbindelse må man også gøre 
opmærksom på pladsens lille gruppe af 
børnepiger, der danser med marinerne; så 
vidt jeg kan skønne, må det være første 
gang, at der i en nogenlunde realistisk film 
bruges decideret stiliserede ^cenekostumer, 
nemlig her ballet-tricot og derover blot et 
tyndt gevandt, der markerer en kjole.

For der danses jo også gevaldigt i »Pi
gerne«, og også dette holder sammen på 
helheden. Man kan dog nok få en svag 
fornemmelse af, at der på en måde danses 
både lidt for meget og lidt for lidt. Koreo
grafen Norman Maen har tydeligt nok væ
ret hæmmet af, at søstrene Denewve-Dorleac 
slet ikke kan danse; alt for ofte er der 
situationer omkring dem, der ligesom skri
ger efter at udløses i dans -  og som så kun 
i bedste fald udløses i dans netop omkring 
dem. De er da også skyld i de to svageste 
numre i filmen, det overstadige nummer 
med Bill og Étienne og instrumenterne i 
deres lejlighed, og Solanges dans med Andy 
i musikbutikken. Imidlertid redder kame
raets bevægelser tvillingesangen (der natur
ligvis også synges sjovt); blot den måde, 
hvorpå de skifter plads på billedfladen, er 
nummeret værd. I det hele taget formår 
Demy og fotografen Ghislain Cloquet i 
meget høj grad hele vejen at friske op på 
koreografien, der i sig selv er ikke så lidt 
kedelig i sin uopfindsomme ensformighed. 
Den flugt, der er over det første store 
nummer, skyldes nok hovedsageligt kame
raets fejen af sted med det store cinema- 
scope-billede hen over pladsen, rundt om 
bassinet. Men det væsentlige er naturligvis 
også netop, at flugten og friskheden er der, 
ikke hvad den skyldes. Hvad man imidlertid 
i nogen grad må savne, er de glidende 
overgange mellem gang og dans, som ofte 
har betydet de største oplevelser i de bed
ste amerikanske musicals (Astaire og Cha- 
risse i parken, »Dancing in the Dark«, i 
»The Bandwagon« f. eks.); kun Gene 
Kelly viser noget af dette i sit eget pragt
fulde nummer, der i øvrigt er i en ganske 
anden, mere »løs« og typisk kellysk stil 
end den øvrige dans -  og som Demy pud
sigt nok selv har markeret som amerikansk 
ved at lade ham danse med, ikke to marins, 
men to sailors. I øvrigt forekommer for
søget med at lade hele byen danse at være 
meget vellykket; det synes trods alt at være 
en mere tilfredsstillende løsning end at kun 
hovedpersonerne, som i »On the Town«- 
nummeret i »Sømænd på vulkaner«, danser 
mellem uanfægtede forbipasserende.

Som sædvanlig udnyttes kameraets be
vægelser både elegant og suggestivt af 
Demy. Hvorledes kameraet hjælper dansen 
på gled, er allerede nævnt, men også de 
mere rolige sange understreges af kameraets 
bevægelser. Meget smukt er den lange 
gliden, der følger Maxence rundt i cafeen, 
da han fortæller om sin drømmepige, og 
meget meningsfuldt forekommer det f. eks., 
at både Monsieur Dame og Madame Yvon

ne isoleres fra deres tilhørere af kameraet 
ved den del af deres sang, der angår deres 
adskillelse.

Demy har sat en mængde ind på at gøre 
filmen så let og så munter som muligt. 
Dette har han ikke mindst forsøgt med en 
helt utroligt kraftig udnyttelse af ordvitser 
-  å quatre sous, som Solange med rette 
konstaterer, da Maxence for 117. gang for
tæller, at han tager på perm-a-nentc (per
mission å Nantes). Sangteksterne vrimler 
med sådanne vitser, især teksten til lørda
gens leg med dans, sang, figur-rokeringer 
og rim i hele byen og teksten til »Les 
marins«. Denne sidste er opbygges af nogle 
få fraser og citater, der vendes og drejes 
i en uendelighed: Si les roses de notre 
amour ne fleurissent plus qu’en épines lyder 
som et citat, men jeg ved ikke hvorfra. 
Si mes yeux, chére Marquise, ne vous font 
mourir d’amour er med en lille pudsig 
drejning fra Moliere, »Le bourgeois gentil- 
homme«, II, 4. Af samme karakter er na
turligvis den vits, at hele middagsselskabet 
(en scene, der for så vidt er central, som 
den indeholder alle de obligate konkrete 
hentydninger til de tidligere film) udeluk
kende foregår i alexandrinere. Demy må 
holde meget af det 17. århundredes teater, 
især vel af intrige-komedien, som han har 
mange træk fælles med.

Som eksempler på andre vitser af denne 
type, som nok kan være billig, men som 
man alligevel accepterer her, fordi filmen 
selv går så skamløst ind for dem, kan man 
nævne Jules-og-Jim-bemærkningen, hilsenen 
C« colle? til den flittigt klistrende Pépé, at 
Michel Legrand nævnes og nogle af nav
nene, ikke kun Monsieur Dame, men også 
Subtil Dutrouz og Lancien. Højst beklageligt 
er det, at underteksterne næsten intet får 
med af dette (og skandaløst er det, at væ

sentlige dele af sangteksterne ikke oversæt
tes; de er jo ikke for ingenting skrevet af 
Demy selv). Imidlertid bliver der også 
brændt nogle alment forståelige billedvitser 
af, som da Pépé klipper papir som en gal, 
mens der fortælles om, hvordan danserinden 
er blevet skåret i stumper og stykker. Ka
rakteristisk er det i øvrigt, at man nok 
føler trang til både at smile og le ikke bare 
med filmen, men også ad den og dens 
naive sentimentalitet, uden at det ødelæg
ger oplevelsen, fordi man ikke kan være i 
tvivl om, at det er meningen, at man skal 
småle ad den. Filmen ler jo ad sig selv, -  
læg blot mærke til, hvorledes den triste hi
storie og Simons og Yvonnes kærlighed af 
begge synges med et lille ironisk smil om 
munden.

Men munterheden og lykken står ikke 
alene i »Pigerne fra Rochefort«. Som i 
Demys andre film går også her en under
strøm af noget tragisk og uforløst, der 
måske, netop på grund af den større, men 
også lidt mere overfladiske glæde, her synes 
stærkere end før. Allerede i den første se
kvens præsenteres vi for den mørke side: 
den blå-hvide bilkortege er næppe kommet 
over i eventyrriget, før end den må dele 
billedet med en mørk gruppe soldater. Og 
hele filmen igennem mindes vi om denne 
mørke side; byen er virkelig, som Solange 
med nogen ironi bemærker, ikke blot fuld af 
miskendte malere, men også af sadister. 
Dutrouz, der allerede fredag bærer sorg 
på reverset, og som efter sit mord (der 
for resten lægger op til den eneste ligefrem 
usmagelige vits: en 60-årig varietédame, der
for 40 år siden hed Lola-Lola -  Marlene 
Dietrich?) er helt i sort, er måske nok blot 
en lille hverdagspessimist med sit ustandse
lige »det går skidt« og sine paralleller mel-
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lem situationen nu og situationen i 1939. 
Men også Madame Yvonne lader sig over
bevise af pessimismen: hun kan jo dårligt 
åbne avisen uden at læse om ulykker; C’est 
incroyable, cette maniére de se battre, kom
menterer hun -  krigen i Vietnam er ikke 
glemt i denne film, som Algier-krigen hel
ler ikke var det i »Paraplyerne«. Og Lan- 
cien og hans pistol er heller ikke uden 
uhyggelige overtoner.

Mindre bemærket bliver måske det ufor- 
løste forhold til erotikken -  helt modsat 
skildringen i »Lola* -  der kommer til ud
tryk både i den kredsen omkring ord og 
hentydninger som »luder« og »boulevar
derne«, som især tvillingerne hengiver sig 
til, og i en mærkelig dobbelthed i skildrin
gen af såvel tvillingerne som de to unge 
mænd. På den ene side synger tvillingerne 
i »deres« sang om, at de har haft et utal 
af elskere, og senere synger Delphine over 
for Lancien om det liv, som hun ønsker 
at føre, og som han ikke kan forstå -  på 
trods af, at det er det liv, der blandt andet

udnytter enhver gudsskabt nat til andet end 
søvn. På den anden side åler hun Lancien, 
der ikke er hendes elsker (»Du bliver aldrig 
min elsker,« synger hun), for at tænke på 
hendes krop. Heller ikke Solange har nogen 
elsker, og har måske aldrig haft nogen; 
Delphine siger til hende at med hendes 
indstilling vil hun aldrig finde en elsker. 
Og da det kommer til stykket vil pigerne 
heller, trods deres udvendige frigjorthed, 
alene hjem i seng og sove længe end i seng 
med de to rare fyre -  og de synger endda 
om, at de er trætte af, at mænd aldrig tæn
ker på andet. Ligeledes kan Bill og Étienne 
nok synge om, at de ikke blot rejser fra by 
til by og fra marked til marked, men også 
fra pige til pige, men de må alligevel over 
for sig selv indrømme, at pigerne altid 
siger nej, — pourquoi? Man begynder at 
tvivle på, at de nu virkelig har haft de to 
piger, der stikker af fra dem, både i deres 
brød og i deres senge.

Livet er slet ikke så grumme ukompli
ceret i Jacques Demys udgave af Rochefort,

som det kunne synes; der lurer ganske 
klart en dunkel understrøm under den til 
tider noget hysterisk munterhed, der natur
ligvis ikke bliver mindre hysterisk af, at sø
strene, og især Frangoise Dorleac, under
tiden ser mærkværdigt trætte og udslidte ud. 
Man begynder at forstå den rastløshed og 
udlængsel, som alle de yngre mennesker i 
Rochefort er grebet af, og som også de 
ældre har kendt, selv om de nu er vendt 
tilbage. Og som allerede påpeget, står filmen 
som sådan heller ikke helt uden præg af at 
være lavet i en ganske bestemt ydre ver
denssituation. Selv om munterheden, over
dådigheden, letheden nok er de mest indly
sende træk ved Demys verden, bør man 
ikke glemme, at filmen selv fortæller os, at 
det er en munterhed på trods. Opsigtsvæk
kende tit i filmen understreges det, at det 
er quelque chose de gai -  noget muntert -  
vi har brug for, at man vil være lykkelige, 
men de to unge fyre fortæller selv i en sang, 
hvad det er, det gælder om: »Eksistensens 
tragedie gør vi til lykkens komedie«.

Fra den indledende scene i »Pigerne fra Rochefort«: dansen på hængebroen.
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Med »Pigerne fra Rochefort« er Jacques 
Demy blevet sig sin metode farligt be
vidst. Det skal være en fransk havne- og 
provinsby, og Demy fortsætter ned langs 
kysten. Der skal være en magisk butik, hvor 
alt kan ske, men denne gang er det næsten 
for nærliggende, at Michel Piccolis musik
forretning ligger og venter på det store 
eventyr (skønt den netop er en butik -  hvad 
har de ikke måttet rive ned for at få plads 
til dette overdimensionerede butikslokale i 
en ganske almindelig gade i Rochefort, 
med ganske almindelige mennesker, der 
passerer de enorme vinduer uden at stirre 
ind på kameraet!). Der skal være et par 
hvide biler, skønt jeg må indrømme, at 
farvesymbolikken denne gang ikke går op 
for mig; hvorfor kører både den romanti
ske pianist og den skumle tachistmaler åbne 
hvide biler? Der skal være en hentydning til 
tidligere film; men hvorfor hedder den 
60-årige forhenværende varietéstjerne, som 
den hyggelige gæst i Danielle Darrieux’ 
café skærer i småstykker af frustreret kær
lighed, Lola-Lola? Lidt mekanisk?

»Pigerne fra Rochefort« er Demys første 
musical. I sin opbygning minder den mere 
om »Lola« end om de amerikanske forbil
leder: Skæbnen flytter, i løbet af en lang 
weeekend, sindrigt rundt med en gruppe 
mennesker, så de, der skal møde hinan
den, først gør det i sidste spole. Skæbne
mønstret er om muligt mere kompliceret

end i »Lola«. Det er også lidt mere meka
nisk. Det kærlighedens første »coup de 
foudre«, som er Demys yndlingsmotiv, ven
ter på næsten alle. Men Demy er denne 
gang mærkeligt tilbageholdende med at vise 
dets nedslag. Mødet mellem Fran?oise Dor- 
leac og Gene Kelly (det tabte nodepapir 
på gaden) skildres med en reklamefilms let
hed. Ved gensynet i musikforretningen er de
res dans summarisk og underspiller kærlig
hedsmotivet. Catherine Deneuve mødes kun 
med Jacques Perrin via maleriet i kunst- 
galleriet; hans sang til billedet er blandt 
filmens svageste øjeblikke; diskret snyder 
filmen os for deres virkelige møde, da last
bilen samler ham op i filmens sidste ind
stilling. Genforeningen mellem Danielle 
Darrieux og Michel Piccoli er gjort med en 
abrupthed, der vist er tænkt morsommere 
end den virker, i »Du-her?« stilen. Demy 
synes bange for de afgørende scener, som 
den 140 minutter lange film har bygget så 
grundigt op til.

Det hænger måske sammen med, at »Pi
gerne fra Rochefort« er han første forsøg på 
at lave en morsom og let film. Filmen er 
ikke blevet videre morsom, og man kunne 
ønske sig, at Demy endnu en gang havde 
koncentreret sig om den stærkeste del af 
sit register: Den skæbnetro, den poetiske 
følsomhed, som har båret hans tidligere 
film, cg som jo slet ikke har udelukket en 
betydelig, men mere sideordnet underfun
dighed.

Det er de rent poetiske -  og tragiske -  
øjeblikke, der bærer filmen. Helt fremme i 
begyndelsen lader Demy markedsfolkene 
med deres heste, motorcykler og sejlbåde 
møde en deling khakibrune soldater i takt
fast march. Hele filmen har en under
strøm af noget ufestligt, som giver festen 
relief: Det er på den dårlige samvittighed 
over at være lykkelig eller sætte hele sin 
forventning til lykken, at filmen scorer sine 
virkelige pointer. Demy ved meget godt, 
at ikke alle spadserer lige ind i den magiske 
musikforretning. Der går en mand rundt i 
Rochefort, som aldrig fik sin elskede. Hen
de skærer han -  netop i løbet af denne 
weeekend -  i småstykker. Som altid hos 
Demy møder vi det fuldt udfoldede motiv 
i svøb andetsteds: Hvem ved, om ikke den 
frustrerede tachistmaler, der skaber ved 
hjælp af en revolver (og som vi ser sigte 
mod portrættet af Catherine Deneuve) om 
halvtreds år vil opsøge hende for at skære 
hende i småstykker? Demy er realistisk nok 
til at vise os, at manden får en ellers skjult 
ubehagelighed frem i hende. Den foragt 
hun afviser ham med er et meget bevidst 
brud på filmens charmerende tone og på 
den elskværdighed, hun ellers skildres med.

Et andet bevidst ucharmerende træk ved 
skildringen af disse charmerende menne
sker er deres samstemmende reaktion på 
det sadistiske mord. Der er ingen, der tager 
det alvorligt. Man morer sig over det, som 
om det var en dårlig vittighed. Og man 
maser sig på, da man passerer mordstedet, 
man vil se kufferten med den myrdedes 
rester i, man snakker ualvorligt om alt det 
blod, politiet har måttet skylle bort. Demy 
ved, at hele denne mordhistorie er et frem
medelement. Filmen lyser langt væk af 
dårlig samvittighed ved kun at skildre lyk
ken og forventningen om lykken. Det hæn
ger smukt sammen med, at den lykke den 
skildrer undertiden bliver temmelig hektisk

og uo verbevisende. Scenerne med de to mu
sikbegejstrede piger har en (givetvis util
sigtet) falsk tone. Modsat Lola har de 
måske ikke rigtig gjort sig fortjent til den 
lykke, som venter dem? De mangler måske 
den passion, som er lynnedslagets forud
sætning? De savner i hvert fald lidt menne
skelighed; en menneskelighed, som ikke 
havde været i modstrid med filmens lethed. 
Det er en af historiens mærkværdigheder, 
at de åbenbart er indstillede på at forlade 
moderen og byen uden større kvababbelse. 
Er det egentlig ikke ganske besynderligt, at 
filmen aldrig viser dem hjemme sammen 
med moderen? Bor de tre (og Boubou) 
overhovedet sammen? I betragtning af, hvor 
stor en rolle forholdet mellem mødre og 
døtre har spillet i Demys andre film, er det 
ganske besynderligt, så let motivet behand
les her.

Demy fortæller eventyr, og når man får 
lyst til at stille sådanne »realistiske« spørgs
mål, er det kun fordi han altid har givet 
sine eventyr ét eller andet realistisk ud
gangspunkt. Heller ikke dette eventyr fore
går i en eventyrby, det foregår i en navn
given by på et nærmere præciseret tidspunkt. 
For at kvalificere det fantastiske inddrager 
Demy virkeligheden, ganske vist i et strengt 
regi. Der er ikke én atelieroptagelse i fil
men. Det er hans pointe, at det eventyrlige 
begynder midt i en genkendelig gade. Plud
selig danser fodgængerne. Pludselig danser 
hele torvet. Selv i de mest eventyrlige inden- 
dørsscener lader han os gennem et vindue 
se, at der jo går mennesker forbi ude på 
gaden. Med Hitchcocksk virtuositet kører 
kameraet fra den første store dansescene 
på torvet op mod pigernes vindue, ind gen
nem det, ind til præsentationen af de to 
søstre, der giver danseundervisning. Det 
klip, som her med stort besvær undgåes, 
ville netop have hugget forbindelsen mellem 
filmens to vigtigste elementer over. Man 
kommer i sved ved tanken om, hvilket be
svær det har været ikke blot at synkroni
sere de to dansescener, men også at holde 
blænden skarp og lysstyrken og farverne 
egale på den komplicerede køretur.

Skønt Demy således udfolder kolossale 
anstrengelser for at forbinde helheden med 
enkelthederne, kollektivet og den »kosmi
ske« kærligheds- og skæbneopfattelse med 
den enkeltes nærsynede søgen efter lykken, 
så er det alligevel netop filmens svaghed, 
at de to elementer ikke forener sig. Dens 
shownumre falder demonstrativt i to grup
per: store balletindslag af kollektiv karak
ter, og sangnumre, der bliver til enkeltpræ
stationer og ikke inddrager omgivelserne 
eller overbevisende fører ud i dans. En und
tagelse er Jacques Perrins sang på cafeen, 
hvor gæsterne begynder at synge med (min
delser om tidlig Lubitsch) -  eller det afsnit, 
(der nok skulle have lagt op til en ryge
pause midt i filmen), hvor Demy i en slags 
montage viser os alle filmens figurer, for
bundet af en fælles skæbne, som de endnu 
ikke kender, men som vi, i poetisk fugle
perspektiv, allerede er i stand til at over
skue.

Det er filmens bedrift, at den trods sin 
romantiske følsomhed ejer en stor frisk
hed. Der er et realistisk lys og rum omkring 
dens mennesker, som afværger det alt for 
sødladne. Men jeg tror ikke rigtig på dens 
optimisme. Den virker forceret og til tider 
næsten umenneskelig.
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»Hjalmar Soderberg og filmen« kunne 
titlen lyde på et interessant essay. I de 
første stumfilmår var Hjalmar Soder
berg efter sigende kunstnerisk konsulent 
for et svensk filmselskab -  i ganske kort 
tid. Han skrev også en drejebog over 
sin egen novelle »Pelsen«, men da man 
vist ikke lyttede til Soderberg og slet 
ikke ville lave »Pelsen«, trak han sig ud 
af filmverdenen. Gik Hjalmar Soderberg 
senere i sit liv i biografen var det kun 
fordi han blev slæbt derhen. Han fore
trak at spille skak.

Der skulle gå lang tid før filmen ind
hentede Hjalmar Soderberg. Forarbejdet 
til en middelmådig og overordentlig tra
ditionel filmatisering af »Dr. Glas« 
(1942) omvendte ikke Soderberg til fil
men. Dreyers »Gertrud« havde derimod 
gjort det. Det var Cocteau, der en
gang sagde til Franju: »Kun af dig 
ønsker jeg at blive forrådt«. Cocteau 
vidste at en bog er en bog, en film en 
film. Havde Hjalmar Soderberg levet i 
dag ville han sikkert, henvendt til 
Dreyer, havde gjort Cocteau s bemærk
ning til sin. Jeg tror, at Hjalmar Soder
berg ville have beundret Dreyers geniale 
forræderi mod den oprindelige »Ger
trud«. Højst havde han sat et diskret 
spørgsmålstegn ved den ulyksalige Aksel 
Strøby og hans pudrede paryk.

Snart kommer Mai Zetterlings »Dr. 
Glas« med Per Oscarsson i hovedrollen. 
Vil vi også her stå overfor et værdigt 
forræderi imod den oprindelige tekst? 
Lad os håbe det. Billederne k u n n e  
tyde på at Mai Zetterling har formået 
at finde en original indfaldsvinkel til 
romanen, og at hun er på vej bort fra 
den skrækkelige »Natteleg«.

Henrik Stangerup
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Det vil være nødvendigt -  som introduktion til det egentlige 
arbejdsmanuskript -  at gøre rede for arten og indholdet af 
denne film. Dels vil arbejdsmanuskriptet (med dets detaillere- 
de optagelsesanvisninger og henvisninger) ikke kunne give 
læseren det fornødne overblik, dels er det nyttigt på forhånd 
at afstikke filmens målsætning. En tilsvarende indføring i 
filmens problematik skulle helst ikke være nødvendig, når det 
gælder at se filmen, men kun på dette forberedende stadium, 
hvor det drejer sig om at skitsere filmens hensigt med ikke- 
filmiske midler.

Georg Brandes bør behandles, som han selv behandler 
digterne. D.v.s., at denne film ikke gør fordring på at studere 
Georg Brandes videnskabeligt, hverken i et øjeblik eller et af
snit af hans liv. Mens Brandesforskerne tager et større eller 
mindre udsnit af hans næsten hundredårige løbebane under 
behandling og påviser konsekvens og inkonsekvens, baggrund 
og fremtræden, historisk og psykologisk sammenhæng, må 
denne films instruktør benytte sig af langt mere flagrende 
associationer, af det behov han føler for at bruge Brandes, 
ligesom denne følte behov for at bruge digterne -  til at tømre 
skikkelse og struktur omkring egne oplevelser, indtryk og me
ninger, erhvervet både ved læsning af disse digtere (resp. 
studium af Brandes) og ved udadrettet, nysgerrig kontakt med 
verden.

Det er denne metode, som — når den blev anvendt af Georg 
Brandes -  af hans modstandere blev kaldt journalistisk og 
uvidenskabelig, af hans beundrere kunstnerisk. Der er en 
dobbelt retfærdighed i, at denne fremgangsmåde nu overtages 
af en forfatter-instruktør, der skal lave en film, også i slut
ningen af århundredet, bare det følgende. -  Dobbelt.

Dels fordi det er rimeligt at anlægge samme synspunkt på 
Georg Brandes, som denne opstillede overfor sine studie
objekter, digterne. Dels fordi Georg Brandes brugte sine re
sultater til at forme et nyt syn på verden, ikke til at yde for
tiden retfærdighed. På samme måde bør denne film have som 
opgave at sige samtiden noget om sig selv — ikke at foretage 
en historisk vurdering af den omvæltning, som hed det mo
derne gennembrud. At man udmærket kan bruge historien til 
sligt, viste Georg Brandes selv. Stoffet for gennembrudsfore
læsningerne i 1871 var at finde helt tilbage i århundredets 
første del, meget af det endda særdeles tidligt. Men facit af 
Georg Brandes’ historieforsken blev ikke en litteraturhistorisk 
vurdering af den periode, som lå et halvt århundrede tilbage. 
Facit blev en ny tid.

Selv om instruktøren til denne film nok skal vogte sig for 
at lufte tilsvarende ambitioner, kan der dog ikke med rimelig
hed indvendes noget imod at følge en fra Georg Brandes over
taget teori og praksis, nemlig at tale til samtiden ved hjælp 
af fortiden.

Theodor 
Christensen/ 
Brandes-filmen 
synopsis 
marts 66
Og selv om der skulle komme indvendinger, så vil instruk

tøren med Georg Brandes’ eksempel i erindring vove at gå let 
hen over dem. Han må mene, at det er vigtigere at belyse 
Georg Brandes i hans egen ånd end at fremkomme med rig
tige vurderinger. Desuden, hvad er rigtigt? Naturligvis kan 
visse af Georg Brandes’ tolkninger korrigeres ved at gå til 
andre kilder, mere nær på end f. eks. Georg Brandes’ egen 
»Levned«. Men filmen behøver ikke at agte så nøje på f. eks. 
Henning Fenger’s advarende bemærkning til sin svenske kol
lega Nolin om »ikke altid at tage Georg Brandes på ordet«. 
For så vidt kan han altid tages på ordet, både når han taler 
om sig selv og andre, på tryk og i breve, både når han be
kræfter sig selv og modsiger sig selv. Blot filmen sørger for 
stadig at have øje og øre for den menneskelige, lidenskabelige 
og kunstneriske konsekvens hos Georg Brandes, som Fenger 
selv har gjort opmærksom på. Det er derfor af mindre be
tydning, hvad Rubow, Vilh. Andersen, Fr. Book, Stangerup, 
Fenger, Bredsdorff, Ahlenius, Ahlstrøm, Nolin og mange flere 
mener om Georg Brandes -  for slet ikke at tale om mod
standere af typen Harald Nielsen. Deres værker er naturligvis 
blevet konsulteret, for at filmen kunne finde frem til den ud
vælgelse, som er nødvendig for dens formål. Filmens instruk
tør har ikke følt sig forpligtet af deres synspunkter -  og ville 
egentlig finde det både anmassende og forkert, hvis han 
»sluttede sig til« en eller flere af disse.

Til disse motiveringer føjer sig endnu en betragtning, som 
er en følge af, at vi her beskæftiger os med film.

Selv den mest summariske, diskursive fremstilling af et 
stykke Georg Brandes-historie, en Georg Brandes-problem
atik, kan bringe uendeligt meget mere frem i retning af viden 
og synspunkter, end en film kan. For filmen med dens blanding 
af diskursiv og overvejende ikke-diskursiv symbolik ligger kun 
den ene vej åben, som var Georg Brandes’ egen: Den journa- 
listisk-kunstneriske.

2 .

Filmens instruktør (forfatter) har draget følgende konse
kvens af det foregående:

Filmen kan kun bringe én eneste »ting«, ét tema, ét sæt 
af synspunkter, psykologisk talt én begivenhed. Hvis det virke
lig kan lykkes, er meget lykkedes! Så kan filmen udmærket 
forfølge dette ene tema i dets forhistorie, i dets senere skæbne.

Dette tema kan kun være det, som blev anslået den 3. nov.
1871, da Georg Brandes holdt sin første forelæsning om 
»Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur«.

Selvfølgelig udtømmer filmen ikke sit tema ved på den 
ene eller anden måde at gengive hovedindholdet af denne ud
fordring til den danske samtid. Det er også filmens opgave at 
spore rødderne til dette tema -  hvordan nåede Georg Brandes 
til at mene og udtale dette. Endvidere at forfølge temaets vide-
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re skæbne i Georg Brandes’ senere virke: Blev synspunkterne 
fastholdt, modnet eller slog de over i deres modsætning?

Endelig er det filmens opgave -  og ikke den mindst vigtige 
-  at spørge efter dette syns nutidige betydning, dets relevans 
næsten 100 år senere. Ifølge sagens natur må dette netop blive 
et spørgsmål. En film kan hverken postulere eller bevise, ikke 
positivt, ikke negativt. Den kan ikke fastslå Georg Brandes’ 
aktualitet, den kan ikke dømme ham til glemsel. Men den kan 
indbyde tilskueren til at danne sig en mening, ja den kan pro
vokere ham.

Ifølge dette falder filmen i fire dele: 1) Det syn og den per
sonlighed, som kom til udtryk i 1871. 2) Hvordan det forud
gående bidrog hertil. 3) Hvad der senere blev af dette syn og 
dets ophavsmand: hvilke forvandlinger, hvilken udvikling fandt 
sted. 4) Byder vor egen tid på iøjnefaldende paralleller og/eller 
forskelle?

1) til 3) kan behandles, vises. 4) kan kun stilles som et 
åbent spørgsmål, understøttet af at filmen direkte viser os 
noget af vor egen tid.

Disse fire dele kan ikke opfattes som fire mere eller mindre 
kronologiske afsnit af filmen. To, tre eller alle fire dele kan 
være til stede samtidig i enkelte afsnit af filmen. Så snart 
filmen har fastslået sit sigte, må den kunne springe, d.v.s. 
klippe frit mellem begivenheder, situationer og ytringer, der 
hører hjemme vidt forskellige steder i kronologien.

F. eks. kan et specielt træk i dette tema som ægteskab, 
sædelighed og askese fremdrages i alle fire »dele« om ikke 
samtidigt, så dog i nær forbindelse med hinanden. Fremsæt
telsen af synspunkterne (1) behøver ikke at være knyttet til 
forelæsningerne. Den kan også fremgå af angrebene på Georg 
Brandes eller hans modangreb i »Forklaring og forsvar«. 
(2) Baggrunden kan efterspores i oversættelsen af Stuart Mili 
og oplevelsen Caroline David. Sidetemaer (Hjemmet en regn
vejrsnødvendighed) løber ind og ud gennem hans rejseerfaring. 
Ligeledes kvindeoplevelser. (3) Hvad blev der senere af temaet? 
Da Georg Brandes kom hjem til Danmark efter fem år i 
Berlin, blev det igen sat på dagsordenen af sædelighedsfejden. 
Da han introducerede Nietzsche, dukkede det op under rubrik
ken askese. (4) Og i dag? På baggrund af sædelighedsfejden 
synes den pornografiske tidsalder at have overvundet datidens 
snæverhed. Men når det gælder ægteskabet og familien, må 
mange forhold forekomme relativt uforandrede. Ét er seksuel 
frihed, noget ganske andet ægteskab og samliv. Og på et 
væsentligt punkt står sagerne nærmest værre. Den selvtilstræk
kelige familie, »regnvejrsnødvendigheden«, er i massemeddelel
sesmidlernes tidsalder blevet til den endnu mere selvtilstræk
kelige bil- og TV-familie.

Dette var eksempler på et specielt punkt i temaet. Tager 
man nu et alment, måske det mest almene træk, den frie tanke, 
forløber inddelingen omtrent således:

(1) Selve fremsættelsen af den frie tankes ret fører straks 
til den sejeste modstand, som iøvrigt holder sig i heie den 
periode af Brandes’ liv, som filmen historisk beskæftiger sig 
med, de 25 år fra ca. 1870 til ca. 1895.

(2) Den frie tanke er vokset frem som en organisk funktion 
hos den Georg Brandes, der rejser i Frankrig, Italien, Tyskland, 
som bevæger sig i nationale og politiske modsætninger, som 
rejser mellem fremskridt og fordom. Man må ikke glemme, 
at den frie tanke kræver frihed til alle sider, overfor gud og 
mennesker, overfor overleveringen og den litterære såvel som 
den politiske samtid, overfor usædelig litteratur såvel som 
overfor ildesete politiske fænomener -  kommunen i Paris, 
socialismen i Danmark. Det drejer sig om at lave samfundet 
om, det bestående er truet.

Den frie tanke er lidenskabeligt individualistisk hævdet. 
Menneskeheden må altid begynde forfra, siger Georg Brandes 
til biskop Monrad i »Forklaring og forsvar«. Han er selv be
gyndt forfra under indflydelse af liberalisme og omvæltning, 
politisk og kulturelt i Europa. Det er derfor, denne frie tanke 
senere (3) kan forliges med mangt og meget i Bismarck’s 
Tyskland -  men ikke alt -  at den kan gå i alliance med

Danmarks venstre (»ikke fordi I er de fleste, men fordi I har 
ret«) og derefter svigte sin positivistiske og demokratiske op
rindelse, svinge fra Taines til Renans opfattelse af geniet på 
det tidspunkt, da Georg Brandes introducerede Nietzsche og 
»det store menneske som kulturens kilde« — hvis det store 
menneske nu er vejen til virkeliggørelsen af den frie tanke. 
Alle disse volter er mulige for et enkelt menneske, når man 
sætter dem i relation til grundlidenskaben: »Jeg har elsket fri
heden over alt andet. . . « (Concertpalæet 1891).

(4) Er den frie tanke et udspillet tema? Man behøver blot 
i filmen direkte at sammenligne det Europa, Georg Brandes 
mødte, med Europa i dag. Napoleon IITs Frankrig med de 
Gaulle’s, liberalismens og Saredos Italien med Dani'.o Dolcis 
og Togliatti’s, Griindertiden med Wirtschaftswunder, DDR 
med Preussen. Og dynernes, fordommenes kulturhul Danmark 
med Danmark i dag.

Det er, som om Georg Brandes selv forlænger perspektivet 
ind i vor tid i sit foredrag »Om nationalfølelse«, hvor han med 
udgangspunkt i »Le Danemark s’efface« bl. a. siger: »Bryd 
Dem ikke om, at der er dem, som kalder ungdommen og sig 
selv dekadenter. Skab nye tilstande, så er dekadencen forbi. 
Tro ikke på det stupide fin de siécle. I det forrige århundredes 
sidste år gik Bonaparte til Marengo og til Pyramiderne. Ingen 
var dengang så slap, at han betragtede sig som gammel og forbi 
med århundredet. . . «

Dette turde være tilstrækkeligt til -  forud for det egentlige 
arbejdsmanuskript -  at antyde, hvilke sammenhænge, filmen 
ønsker at bringe frem.

Yderligere kun nogle ord om den filmiske metode. Det har 
været tanken, at parallellen under (4) skulle føres så vidt, at 
man ind imellem havde interviews med personligheder, som 
i dag modsvarer dem, Georg Brandes mødte. Fra Taine til 
Sartre, fra Giuseppe Saredo til Danilo Dolci, fra Stuart Mili 
til Bertrand Russell. Da det endnu er tvivlsomt, om man kan 
opnå dette, er manuskriptet ikke opbygget således, at det 
afhænger af disse interviews tilstedeværelse. Der er skitseret 
alternative forløb; det kan være tilstrækkeligt at pege på disse 
paralleller -  uden at de selv udtaler sig -  og ligeledes muligt 
at fremdrage en parallel mellem Georg Brandes’ formidler
rolle og behovet for en nutidig sådan.

Samtidigheden -  om man vil parallelhandlingen — mellem 
de fire »dele« af filmen -  kræver den størst mulige frihed 
i filmens opbygning. Når filmen først har fastslået, hvad den 
vil, og hvor den historisk lægger hovedvægten (de ovenfor 
nævnte 25 år), må den kunne springe kronologisk og akro
nologisk. Den kan bringe afsnit som affotograferet ikonografi, 
som ufuldbyrdet rekonstruktion, d.v.s. henlægge det til nu
tiden, hvor det opleves som fortidigt. Vi kan læse manuskripter 
og udkast på Det kgl. Bibliotek, for der gik vi hen for at finde 
dem. Vi kan rekonstruere den af Georg Brandes førte pen ved 
hans eget skrivebord i Edith Philipps hjem, med en af hans egne 
stålpenne. Vi giver det ikke ud for at være rekonstrueret virke
lighed, men blot for det, det er: Stedet, hvor vi søgte op
levelsen af en stump personlig fortid. Vi kan være åben i vore 
sammenligninger: Fra Frankrig 1870-71, ikonografisk gen
givet i daguerrotypier og tegninger, klipper vi til Frankrig i 
dag: Tanks på Paris’ gader under faldskærmstruslen fra Algier, 
de Gaulle marcherer op til den ukendte soldats grav. Fra 
Napoleons plebiscit til en valghandling under de Gaulle . . .

. . .  og vi klipper vertikalt: Georg Brandes’ i »Levned« ud
talte bekymring for dansk udenrigspolitik og binden sig til 
Frankrigs stjerne ledsages af Natobilleder fra Danmark. Vi 
kan have to lydsider samtidig, Georg Brandes og Per Hæk- 
kerup. Vi kan yderligere komplicere montagen ved at klippe 
til dagens Frankrig, der melder sig ud af Nat o-organisationen. 
Der er ingen grænser for, hvor frit vi kan kombinere, for vi 
påstår ikke, vi beder kun tilskueren selv tænke efter og regne 
efter.

De døde billeder skal ikke altid føje sig efter hinanden, 
som ikonografisk film sædvanligvis gør det. Det er i sig selv 
en konvention, og vi påstår ikke, at vi har lavet en ikono-
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grafisk film om Georg Brandes, kun at vi har opsporet bil
leder, som vi forsøger at ordne -  vi kan blade i fotografi
bunker, gentage og ændre rækkefølger. Nogen gør det, men 
det er uvæsentligt hvem, for vi insinuerer ikke, at dette er en 
situation — på den anden side lader vi heller ikke, som om 
billederne »af sig selv« fortæller en historie.

Optisk bænk byder sig naturligt ved skildringen af det gamle 
København -  ikke for, at det derigennem skal »leve selv«, 
men for at vi kan se bedre! Vi har hele tiden for øje, at en 
tematisk sammenstilling ikke behøver at spørge kronologien 
om forlov -  heller ikke andre tematiske sammenstillinger om 
det passende i, at den fremsættes. Når blot placeringen inden 
for filmens hovedlinje er klar, må kombinationen kunne gen
nemføres frit. Et eksempel er f. eks. temaet »jøde«. Billeder 
fra datidens København kan ledsage ordene fra »Levned« om, 
hvordan Georg Brandes’ mor først indførte ham i, hvordan en 
jøde så ud — ved at løfte ham op, så han kunne se sig selv i 
spejlet. Fra Laksegade, Bremerholm etc. til spejlbillede d.v.s. 
et billede af drengen Georg. Det skriftlige ordskifte med Carl 
Ploug (Georg Brandes’ fremstilling i Forklaring og forsvar) 
ledsaget af skriften i F.o.f., det majestætiske billede af Ploug 
med den truende holdning, smilene på skiftende billeder af 
Georg Brandes. Dette kan følges af (men behøver det ikke) 
et indskud: Også Ploug har idealer, billedet af den grund
lovgivende forsamling . . . hvorefter filmen iler tilbage til jøde
temaet ved hjælp af Punsch og »Hvordan dagen går for lille 
Georgine«.

Disse eksempler må være tilstrækkelige til indledningsvis 
-  inden manuskriptet -  at antyde den stil og den behandlings
frihed, der ønskes.

Disse indledende bemærkninger kan passende afsluttes med, 
at man forestiller sig, hvordan filmen begynder:

Før forteksterne ser vi filmoptagelserne af den aldrende 
Georg Brandes på universitetet. Ledsagende hører vi ordene 
fra grammofonpladen om de store tekniske fremskridt, der har 
bragt os så mange muligheder, f. eks., at jeg kan tale til Dem, 
sluttende med bemærkningen om, at der findes én mulighed, 
som er uafhængig af al teknik, tanken selv og dens frihed . . . 
kun er der forbavsende få, der benytter sig af denne mulighed.

Under og efter forteksterne den store fest i Concertpalæet 
1891, hvor Georg Brandes fortæller anekdoten om den unge 
dame, som gerne ville med til festen, fordi hun som så mange 
andre »skyldte ham noget«.

Hvad det var?
Et ug kryds!
Forklaringen: Hun havde til eksamen på en »højere dan

nelsesanstalt« været oppe i Georg Brandes, som hun ikke 
vidste noget om. Det eneste, hun huskede, var, at lærerinden 
året igennem flere gange havde sagt, at hans bøger var tenden
tiøse. Det gentog hun og fik sit ug kryds.

Under anekdoten en gymnasiastpige i dag til eksamen i 
Georg Brandes. Så længe han taler, hører vi ikke hendes 
stemme -  eller kun utydeligt i baggrunden -  derefter noget af 
eksaminationen (cinema-verité af i dag!) -  derefter Georg 
Brandes’ kærlighedserklæring til friheden, parallelklippet med 
pigen . . .  og dermed er vejen banet for den første kombina
tion af (1) til (4), som derefter ved at varieres med a) for
skellig rækkefølge og b) forskellig tematik åbner tilskueren 
for filmens beretning og form.

Theodor Christensen

UIGIFER
Theodor Christensen 
& Georg Brandes 
myten...
HansHertel

Den gamle Brandes ved postbordet (han 
modtog gennem det meste af sit liv ca. 50 
breve, blade, bøger, særtryk etc. daglig), 
i hjemmet på Strandboulevarden, 1918.

Da jeg i eftersommeren i fjor fik til op
gave at lave en fjernsynsudsendelse om 
Georg Brandes, der placerede ham littera
turhistorisk og drøftede hans aktualitet, var 
der et navn jeg straks skrev øverst på listen 
over dem jeg ville interviewe i udsendelsen: 
Theodor Christensen. Hans projekterede 
Brandes-film var jo kendt også gennem 
dagspressen. Men endnu inden jeg havde 
nået at ringe ham op døde han pludseligt, 
og hvis jeg først »ærgrede« mig på T v 
udsendelsens vegne, er det intet mod hvor 
jeg senere græmmede mig -  på den urea- 
liserede Brandes-films vegne (jeg havde 
nær sagt på Brandes’ vegne!) -  da jeg ved 
Kortfilmrådets velvillighed fik lejlighed til 
at studere Theodor Christensens udkast, 
for dog at kunne referere hans idé i udsen
delsen.

Det er vist fremgået at Theodor Chri
stensens drøm gennem mange år var en 
engageret Brandes-film. Han ville ikke gå 
hverken historisk eller biografisk frem, 
selv ikke i det omfang den sidste menne
skealders intense Brandes-forskning i Dan
mark og Sverige kunne have givet ham 
fast grund under fødderne. Han gad ikke 
engang tage kritisk stilling til kildemateria
let: det ses af hvordan han uden videre 
bruger Brandes’ egen fremstilling i erin
dringsværket Levned (I—III, 1905-08), også 
hvor det åbenlyst har redigeret om på 
kendsgerningerne, og af hvordan han ser 
stort på hvilken af de tit stærkt afvigende 
udgaver af GB’s skrifter han citerer fra.

Men Theodor Christensen var klar over 
hvad han ville, og hvad han derved afskar 
sig fra -  som det også fremgår af den 
synopsis han tilsendte Kortfilmrådet i marts 
1966 og som kan læses på de foregående 
sider. Han ville se Brandes som en ak
tuel figur, aktuel betragtet fra et veldefi-
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neret kulturpolitisk synspunkt i 1960’erne. 
Vise, ja bevise at hvad GB skrev var næ
sten lige så (sørgeligt) påtrængende nu som 
for 90 og 70 og 50 år siden.

Det Theodor Christensen kaldte »filmens 
hovedspørgsmål: Vedkommer GB menne
sker i dag?* var altså besvaret på forhånd. 
Men for at gøre denne blanding af et por
træt og en gardinprædiken til en filmisk 
argumentation var den indlagt i en snild 
rammefiktion: tre gymnasiaster -  Georg og 
Henrik og Line -  drager efter en studen
tereksamen, hvor Line er kommet op i 
Brandes, ud i København for at finde ud af 
hvem han egentlig var og hvad han ville. 
Jagten fører på billedsiden til en doku
menterende fremstilling af Brandes’ liv og 
baggrund -  København og Europa fra 
1860’erne til omkring århundredskiftet -  
med særligt henblik på hans rejser, de ak
tuelle spørgsmål han tog stilling til og de 
forfattere, kritikere og filosoffer han lærte 
af og introducerede i Norden. Lydsiden gi
ver så godt som udelukkende ordet til GB 
selv, gennem citater fra breve, dagbøger og 
skrifter (især Hovedstrømningsi orelæsnin- 
gerne, Forklaring og Forsvar fra 1872 og 
Levned). Som Theodor Christensen siger i 
en ny fortale, af juli 66: »Det ville være 
meningsløst at undervurdere ordenes rolle 
i en film om en mand, der virkede gennem 
ordet.*

Uden at forfalde til primitive illustreren
de paralleller mellem billede- og lydside 
ville filmen de første to trediedele give en 
nogenlunde kronologisk fremstilling af 
Brandes’ skæbne -  med særlig vægt på rej
serne 1870-71, forelæsningerne om Emi- 
grantliteraturen i efteråret 1871, 70’ernes 
kulturkamp, landflygtigheden i Berlin 
1877-83 og 80’ernes sædelighedsfejde og 
»det europæiske Venstre« s kamp mod 
Estrup -  for i sidste trediedel i friere ord- 
og billedkombinationer at demonstrere 
Brandes’ syn på litteraturen, kvindernes 
stilling, kønsmoralen, forsvarspolitikken, 
udenrigspolitikken og ikke mindst den dan
ske nation — og modstandernes billede af

ham, inddelt i afsnit med kapiteloverskrifter 
å la Nouvelle Vague: Landsforræderen, Jø
den, Det store menneske, Hjemme.

Theodor Christensen ville naturligvis ha
ve benyttet alt hvad der lader sig støve op 
af dokumentarisk billedmateriale, incl. de 
to eneste autentiske optagelser National
museets film- og stemmearkiv råder over: 
en IV2 minuts filmoptagelse med den 71- 
årige Brandes der forelæser på Københavns 
Universitet 1913 og en lidt kortere gram
mofonplade med hans stemme, indtalt 7.8. 
1913. Men bortset fra et par rekonstruk
tionsforsøg, som i manuskriptet virker 
uheldige, ville filmen konsekvent undgå 
skinnet af »rekonstrueret virkelighed*. Den 
undgår det gennem bevidste illusionsbrud 
på billed- og lydside (et pludseligt skift til 
norsk eller engelsk stemme, et velvalgt citat 
fra Brecht-teatret i Østberlin etc.) -  men 
også ved at nu og da at lade de tre unge 
træde ud af oplæserrollerne og -  i indbyr
des psykologisk samspil -  kommentere det 
de hører og ser, fra deres eget synspunkt. 
Det er også dem der til sidst summerer 
filmens morale op, på skift: ». . . . det står 
altsammen på dagsordenen endnu, desværre 
-  den frie tanke . . . den frie erotik . .. 
hjemmet. ..  teologien . . .  Brandes talte om 
magelighed og dyner -  vi er blevet finere. 
Nu hedder det konformisme. Indenrigspo
litik. Hvad hed det? Gerontokrati! Uden

rigspolitik. Nato. Og vi kan blive ved. Sam
fundet -  er det lavet om? . . .  Antisemitis
men og hele familien af racehad! Militaris
men! . .  .«.

Altså: en engageret Brandes-film der vil
le »sige samtiden noget om sig selv*, »tale 
til samtiden ved hjælp af fortiden.«

Det er indlysende hvor godt dette Theo
dor Christensen’ske program stemte over
ens med hans bekendte didaktiske filmstil 
med de demonstrative kontrastvirkninger, 
krydsklipningerne og de »flagrende associa
tioner*. Stilen går igen i udvalget af Bran
des-citater der tyder på et stort, omend be
vidst ensidigt kendskab til forfatterskabet.

Men var det en legal metode til beskrivel
sen af Brandes -  og var den hensigtsmæs
sig og retfærdig?

Både ja og nej.
Theodor Christensen virker i sine kom

mentarer temmelig skråsikker på at filmen 
ville opnå »at belyse Georg Brandes i hans 
egen ånd*. Som det hedder programmatisk 
i fortalen af juli 66: »Georg Brandes er ten
dentiøs; filmen er tendentiøs; i udvælgelsen 
og sammenstillingen af citater er den ten
dentiøs. Herved er intet at gøre og intet at 
rette.* Man skulle tro det var Luther i 
Wittenberg: Her står jeg, jeg kan ikke an
det, Gud hjælpe mig, amen. Theodor Chri
stensen havde dog også bevæbnet sig med 
en snild dialektisk motivering når han gav 
efter for »det behov han føler for at b r u- 
g e Brandes, ligesom denne følte behov for 
at b r u g e  digterne«, den motivering at 
»Brandes brugte sine resultater til at forme 
et n y t  syn på verden, ikke til at yde forti
den retfærdighed.«

Men argumentationen er ikke bare en ef
terrationalisering. Den nærmer sig betæn
keligt det forvrøvlede. Principielt fordi det 
jo tit er netop ved at yde fortiden (og dens 
kunst) retfærdighed at en kritikers resultater 
er med til at forme et nyt syn på verden. Kon
kret fordi det jo også var det Brandes gjor
de når han skrev de kritikker og portræt
ter af guldalderdigterne som i så høj grad 
har påvirket eftertiden -  og ikke mindst 
når han (ny)læste den europæiske litteratur 
fra Voltaire til fransk romantisme og natu
ralisme og ud fra Taines ny kunstfilosofi 
strukturerede sine hovedstrømninger i littera
turen. Meningerne og polemikken var natur
ligvis også Brandes, men det han lever videre 
på, som vores største kritiker, er friskheden, 
læseglæden og vrimlen af analyser og iagt
tagelser der ikke forældes.

Ved at definere Brandes’ »teori og prak
sis« som den »at tale til samtiden ved 
hjælp af fortiden« gør man Brandes til en 
Poul Henningsen (hvilket jeg be’r om at få 
forstået rigtigt: som kulturkritiker kan PH 
næppe overvurderes, men han rodede sig 
unægtelig ud i meget vrøvl når han brug
te fortidens kunst til at agitere med). Og 
ved at hævde at GB frem for noget andet 
er »tendentiøs« hælder man bare ny gød
ning på en fordom som Brandes’ konserva
tive modstandere i sam- og eftertid har set 
deres fordel i at holde i live: den fordom 
at hans vurderinger af fortidens og samti
dens litteratur var ligeglad med at yde den 
retfærdighed -  f. eks. ved at analysere og 
(ny)vurdere den -  og kun opsat på at bru
ge den som brændstof i agitationen for sine 
egne og Brandesianismens kulturpolitiske 
formål (jf. bl. a. Hakon Stangerups Kultur
kampen, I—II, 1946, og Henning Fengers 
kritik af den i Orbis Litterarum, IV, 1946, 
s. 259-88). Den forenkling var nok blevet 
den alvorligste mangel ved Theodor Chri
stensens Brandes-film.

Men selv om manuskriptet gør Brandes 
uret i kun at betragte ham som samfunds
kritiker, så har det muligvis historisk ret i 
at han primært skal placeres som samfunds
kritiker. Som manden der gjorde op med 
efterromantikken, victorianismen og fagade- 
moralen i videste forstand, og — som person 
og som symbol -  satte fart i en vækkelse 
hvis »facit blev en ny tid«, som Theodor 
Christensen formulerer det. Og det er ikke 
mindre vigtigt at filmen konsekvent ville se

Den evige kritiker -  den 82-årige Brandes læsende i Villa Iris’ have i Hornbæk, sommeren 
1924, fotograferet af sekretæren Gertrud Rung.
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Georg Brandes som kunstner og journalist.
Brandes var kunstner når han blandede 

videnskab og digtning (unægtelig mest det 
sidste) og spejlede sig i de helte han skrev 
sine heltebiografier om, især hvis de lod 
sig placere som store enere på kant med 
en træg, uoplyst samtid. Efter tur søgte 
-  og fandt -  GB sig selv i Kierkegaard, 
Holberg, Shakespeare, Goethe, Voltaire, 
Cæsar og Michelangelo, og det er der tit 
blevet smilet af. Men manden på fikserbil
ledet var også Kierkegaard og Holberg og 
Voltaire og de andre. Brandes’ psykologiske 
indlevelsesevne fik nye træk frem i billedet 
af helten og forholdet til samtiden. Meto
den, der stammer ned fra Sainte-Beuve, er 
nu forlængst forladt og forkætret, og godt 
det samme, men som psykologisk portræt
kunstner er GB ikke overgået på dansk. Det 
forstod Theodor Christensen.

Som journalist var GB ikke så suveræn 
i sin sarkasme som sin medkæmper Hørup, 
endsige som dennes forbillede: Kierkegaard, 
men dog en af landets største journalistiske 
begavelser. Jeg tænker ikke bare på den 
energi og hurtighed han skrev med, eller på 
at det at skrive var hans herskende liden
skab. Jeg tænker især på hans umættelige ån
delige nysgerrighed, hans evne til at flamme 
op, suge til sig og gengive en sag koncist, 
i en gennemsigtig, talesprogsnær prosa. 
Brandes var både den store »Benytter« af 
andres kilder og »et pædagogisk Geni« 
(begge definitionerne skyldes vores største 
Brandes-forsker, Paul V. Rubow), og med 
sin rastløse aktivitet var han selv det han 
i en artikel fra 20’erne fordrede af den sto
re journalist: »lutter Øjne og Øren«.

Det er en forbløffende oplevelse at sidde 
med Brandes-arkivets udklipsposer bare fra 
de sidste femten år af hans liv: her er 
mandagskronikker fra Politiken om næsten 
alle fænomener i tiden. Utrættelige prote
ster mod krigsvanviddet og mod undertryk
kelse af minoritetsgrupper rundt om i ver
den, de østeuropæiske jøder, flamlænderne, 
armenierne under tyrkisk tryk, finner og 
polakker under russisk tryk. Analyser af 
USA’s og Latinamerikas ny rolle i storpoli
tikken. Artikler om fascismens fremmarch 
i Weimar-republikken, om Einsteins relati
vitetsteori, om de nye retninger i kunst, 
litteratur og film (jf. GB’s interesse for 
Asta Nielsen) -  selv om ekspressionisme og 
kubisme, futurisme og dadaisme. Artikler 
han skrev mens tingene skete, jævnsides 
med de nogleogtyve små og store bøger han 
udgav i samme tidsrum. Og perspektivet 
forlænges af et lille fund man kan gøre 
i bibliotekets billedsamling: et gnidret ama
tørfoto fra Villa Iris i Hornbæk 1924, hvor 
den 82-årige Brandes sidder i sommerfrak
ke på en umagelig havebænk i solen, helt 
opslugt af en ny bog. Det billede er ind
begrebet af Georg Brandes: den evige kri
tiker.

Disse sider af Brandes havde Theodor 
Christensen mere sans for end de fleste, 
og manuskriptet tyder på at det ville have 
fået suverænt kunstnerisk udtryk gennem 
hans frie associationsteknik og filmens 
»blanding af diskursiv og overvejende ikke- 
diskursiv symbolik«. Vrimlen af indfald vid
ner om Theodor Christensens kolossale pæ
dagogiske talent, mest imponerende i den 
stilsikre skiften mellem dokumentarmate- 
riale og spillefilmklip.

Bare hans evne til at anskueliggøre Bran
des i det samtidige miljø. En film der vil 
gøre Brandes aktuel nøjes naturligvis ikke 
med det indlysende, men noget tørre doku
mentariske materiale: manuskripter, bogfor
sider, avisoverskrifter, samtidige malerier og 
karikaturer og portrætter i nok så hurtige 
klip og montager, »ikonografisk billedfølge* 
af datidens København piffet op med lyde 
og tekster. Den klipper også flittigt fra 
København da til København nu, og den 
kombinerer teksten om Brandes i Italien 
1871 med »Kørebilleder Firenze. Arkitek
tur. Piger« og »lidt »turistede«« gadebille
der fra Rom i 60’erne. Det er stemnings
maleri, men det giver også indtryk af hvor
dan Italien virkede på GB som en åben
baring, hvor den frie livsudfoldelse på ga
derne og den sanselige, hedenske renæs
sancekunst flød sammen i ét. Og når Theo
dor Christensen vil gengive GB's følelse af 
intellektuel opladning i Paris 1870, hvor 
han suger til sig og hver aften er i teatret 
for at se de nye dramatikere og Marie Fa
vart, Adelaide Ristori, Sarah Bernhardt og 
de andre klassiske skuespillerinder, så nøjes 
instruktøren ikke med postkort af bogkas
ser og caféliv og Sorbonnes gårdsplads; han 
klipper »over til biografer med ny-bølge 
film, og navnene, vi ser, mens vi hører det 
følgende, er Resnais, Truffaut, Godard, An
na Karina«: det er hvad GB ville have set 
på en dannelsesrejse i dag.

Spillefilmmaterialet er brugt efter sam
me metode. Når GB på lydsiden »taler« om 
Flauberts og Zolas romaner, så viser billed
siden naturligvis sekvenser fra Renoirs eller 
Minnellis Madame Bovary (henholdsvis 1933 
og -49) og fra Renoirs Nana (1925) og 
Cléments Gervaise (1956). Og når Brandes 
-  henrevet -  definerer Balzacs nye kvinde
ideal: den modne, sensuelle, erfarne kvin
de i trediverne, der er så meget mere 
spændende end den uskyldige pige, så asso
cierer filmen imens til Simone Signoret i 
Claytons En plads på toppen (1959), inkar
nationen af la femme de trente ans, hvor
efter der krydsklippes til teenage-dyrkelse 
i dag. Med disse spillefilmstumper får vi 
ikke bare illustrationer. De udtrykker sam
tidig raffineret noget vigtigt: at Brandes, 
der altid så sig selv som »virkeligheden«s 
advokat, oplevede litterært, opfattede livet 
gennem bøgerne og menneskene i litterære 
typer.

Og det skaber glimrende afstand når 
GB's karakteristikker af 1870’ernes og 
-80’ernes Italien og Prøjsen belægges med 
klip fra neorealistiske film, fra Staudtes 
Kejserens undersåt (1951) og -  dristigt -  
fra Walter Ruttmanns nysaglige skildring 
af Berlin, die Symphonie einer Grossstadt 
(1927). Som manuskriptet siger om Rutt- 
mann-klippene: »Her har vi de fattige, de 
mindre fattige og de velhavende -  i en 
iklædning, der ikke identificerer med nuti
dens Tyskland. (Den kommer senere!)«.

Den kommer unægtelig senere. Efter
hånden som filmen har skitseret miljø og 
samtidsbaggrund får associations-, parallel- 
liserings- og kontrastteknikken nye formål. 
Fra at være stemningsmalende og pædago
gisk bliver den didaktisk, bevidst provoke
rende. Konsekvent ledsages Brandes’ skil
dring af Napoleon III’s diktatoriske kejser
dømme, den fransk-tyske krig og kommu- 
nardopstanden 1871 af ugerevyklip fra 
gaullismens 5. republik: »»gadebilleder« fra

Paris. . .  Helst en strejke. Masser af poli
t i . . .  belejringstilstand. Tanks i gaderne.« 
GB taler om Bismarcks militaristiske og an- 
tisemitiske Prøjsen, og onkel Theodor viser 
billeder af den udbrændte Reichstag 1933, 
eller Goebbels/Streicher på talerstolen, eller 
klip fra Wolfs Kitty og Sterne, eller — ikke 
mindst -  dokumentaroptagelser fra Tysk
land i dag: »Hagekors på husmure og jødi
ske gravsten« og masser af »Våben. Først 
kanoner hos Krupp, et vældigt paradenum
mer fra Hitlertiden. Derefter parader med 
tanks og raketter i Vesttyskland! Berlin. 
Modsvarende militær op march i Øst
berlin. Slutningsbilledet (vistnok) fra »Der 
Untertan«: Ruindynger, i midten mindes
mærket.« Forholdet til det dominerende 
Tyskland er et af manuskriptets hovedmo
tiver, med demonstrative paralleller mellem 
Prøjsen dengang og Tyskland senere -  og 
argumentation på billedsiden af denne 
art: »Billeder fra den 9. april 40 (. ..) Offi
cerer fra den dansk-tyske fælleskommando. 
General Ruge. Om muligt: fælles manøv
rer.«

Man merkt die Absicht, og nogen ville 
naturligvis være blevet forstemt -  om ikke 
over synspunkterne, så over den firkantede 
historieopfattelse der partout vil bruge for
tiden til moraliserende paralleller. Men pa
radokset er at jo mere manuskriptet frem
turer med denne teknik, jo mere indstiller 
man sig på at se med Theodor Christensens 
briller, og der er oplagte træffere imellem. 
Som når GB’s ord om Bismarcks undtagel
seslove ledsages af brutale klip fra Du und 
mancher Kamerad eller fra ugerevyer fra 
60’erne, hvor politiet på betænkelig iden
tisk måde hugger ind på demonstrationer 
mod den kun altfor aktuelle Notstands
lovgivning. Eller når Brandes’ hyldest til 
Heine, som »det tyske Rige vægrede sig ved 
at rejse det Mindesmærke, hans Beundrere 
der havde ønsket«, ledsages af billeder af 
Heine-monumentet i Østberlin! Her er sim
pelthen rørt ved et tabu.

Også Theodor Christensens Danmarks
billede kan blive trættende i sin gratis har
pen på velstandsdanskere med transistor
radioer og campingvogne, eller på Mallor
ca, eller klistret til i familie- og TV-hygge. 
Nu og da er der ikke langt imellem GB’s 
misantropi og TC’s puritanske mistro til 
dansk materialisme -  og ikke langt til at 
den sidste istemmer den førstes snærrende 
udtalelse at »man er Forgænger for en end
nu dummere Fremtid«. Alligevel lykkes det 
Theodor Christensen at sige mange barske 
sandheder om præsteskab, autoritetstro, 
fædrelanderi, kongerøgelse og nationalhel
ligdommene hjemmet og hjemmehyggen som 
GB afskrev som »en pur Regnvejrsnødven
dighed«, kun betinget af det kolde klima. 
Og det var blevet virkningsfuldt at høre 
GB’s sarkastiske bemærkning i den berøm
te indledningsforelæsning 2.11. 1871 at
»den græske Frihedskrig [i 1820’erne] efter
lader sig næsten intet andet Spor i Dan
marks Poesi end hine berømte Linier [i Hei- 
bergs vaudeville] »Kong Salomon og Jørgen 
H a ttem ager« : H v a d  m en er H r. B aronen vel 
om Grækernes Affærer?, ledsaget af klip 
fra danske avis- og ugebladsreportager om 
kong Konstantin og hans familie. Selv en 
stillingtagen i debatten om kunstfond og 
kulturkløft var det lykkedes Theodor Chri
stensen at finde belæg for hos Brandes.
Det forbløffende er at denne missione-
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rende film lidt efter lidt også bliver til et 
billede af Brandes, kunstneren, journalisten 
og kulturkritikeren midt i samtidens debat.

Trods fortalens betoning af afstand var 
der hos Theodor Christensen tale om en 
stadig tydeligere identifikation med Brandes 
i hans tid. Naturligvis måtte mange af GB’s 
ideer og egenskaber frastøde en mand som 
Theodor Christensen, som de havde fra
stødt den kulturradikalisme i 1930’erne 
der -  med tydelige modifikationer -  hav
de følt sig brandesiansk, og som Theodor 
Christensen ideologisk vel kunne siges at 
tilhøre. Men det er spændende at iagttage 
hvor langt instruktøren nåede i at forstå og 
akceptere også de ubehageligere sider hos 
GB: den stejle individualisme der førte over 
i heltedyrkelse og menneskefjendskhed, for
fængeligheden, pirreligheden, alle martyr
laderne. Beundringen for »den menneske
lige, lidenskabelige og kunstneriske konse
kvens hos Georg Brandes« som synopsen 
taler om førte Theodor Christensen til 
beundring også for GB’s tit barnagtige 
trang til at udfordre spidsborgerne for en
hver pris og hans selvødelæggende obster
nasighed.

Mon det er for meget sagt at Theodor 
Christensen kom til at idealisere Brandes? 
Det viser sig i lidt naive kommentarer i 
redegørelsen for Brandes’ erotiske forhold 
til den ulykkeligt gifte Caroline David (iøv- 
rigt det eneste sted hvor filmen nærmer 
sig GB’s egen Sainte-Beuve’ske metode og 
skæver til den personalhistoriske baggrund). 
Men især viser idealiseringen sig i den be
redvillighed hvormed instruktøren følger 
GB gennem »alle disse volter«, da den re
volutionære unge Brandes’ friheds- og 
fremskridtstanke under skuffelsen sidst i 
80’erne glider over i den religionserstattende 
åndsaristokratisme og en ikke ligefrem be
hagelig foragt for den »jævne Middelmaa- 
dighedslykke«. Det er rigtigt at alt dette, som 
Theodor Christensen siger, kan sættes »i 
relation til grundlidenskaben: »Jeg har el
sket Friheden over alt andet. . .«. Men det 
er en håbløst optimistisk fortolkning når 
Theodor Christensen benyttede den første 
den bedste lejlighed (Brandes’ irritation 
over at se sig selv efterlignet i Nietzsche- 
dyrkelsen) til at afblæse hans heltedyrkelse 
med dette lettelsens suk: »Mellemspillet 
om det store menneske er forbi.« For det 
store menneske var ikke noget mellemspil 
for Brandes og blev aldrig rigtig forbi. Det 
er den idealisering der går igen helt ud i 
filmens planlagte titel, Lucifer. Det var det 
pseudonym GB skrev sine spydige sædelig
hedsfejdeartikler under og selv udlagde i 
sin fakkeltale fra Concertpalæets balkon 
i 1891, da hans beundrere hyldede ham 
med et fakkeltog og GB sammenlignede sig 
selv med selveste ilden og lyset. . .  !

Identifikationen er dobbelt. Det er en 
identifikation med Brandes og med Bran
des’ rolle. Den sidste tiltalte Theodor Chri
stensen som moralist og fribytter. Som han 
skrev i sin kronik Flager vi med Brandes? 
(Politiken 9.8. 1966): »Selv om formulerin
gerne i Brandes’ radikalisme kan synes 
mange forældede, så er hans stadige »sætten 
under debat«, hans kætterier og spotterier, 
hans p a ssion erede  idea lism e, hans skarpe  
blik og hans uforfærdede pen ubetinget 
fænomener, der bør påkalde interesse i en 
konform tidsalder. Hvis den frie tanke har 
sejret, så er det, fordi ingen gider tænke

den. Dybest set har den danske reaktions- 
form ikke ændret sig -  i sin modkritik 
kaldte han den »svaret fra dynerne«.« Men 
denne dobbelte identifikation ville tvært
imod at være en svaghed sandsynligvis væ
re blevet Brandes-filmens styrke.

Det Brandes selv med selvfølelse kaldte 
»Kampen mod Fordommene, mod den kro
nede løgn«, »mod moralsk Bornerthed og 
raaden, kvælende Samfundsvedtægt« — den 
rolle han halvt frivilligt, halvt påtvunget 
spillede fra 1871 til sin død i 1927 -  den 
rolle går filmen ind på, så det fra en irri
terende positur bliver til den realitet den 
var, også hvor den var et spil. Hele dette 
komplicerede og selvavlende modsætnings
forhold mellem Brandes’ meninger og den 
offentlige mening var vi sandsynligvis kom
met nærmere i Theodor Christensens film 
end i en nok så strikte litteraturhistorisk 
periodebeskrivelse.

JAN MIECZKOWSKI w  WARSZAWIE.

Hele vejen dokumenteres det skræmte 
borgerskabs reaktioner, på hans synspunkter 
og på ham som radikaler, ateist og jøde 
(det ene lader sig ikke skille ud fra det 
andet): rygterne; den smålige forfølgelse; 
de systematiske fordrejelser der sætter lig
hedstegn mellem den fri tanke og den fri 
liderlighed og afskriver hans synspunkter 
som a) usædelige, b) overfladiske, c) plagie
rede fra andre; den borgerlige presses bi
gotte angreb; vittighedsbladenes antisemi- 
tiske karikaturer der ikke undså sig for at 
omtale de såkaldte »Gebriider Brandes« og 
deres tilhængere som »de smaa Sorte«, 
afbilde dem med jødenæser og lade dem 
tale tysk jødesprog med masser af ssschh- 
lyde. Sort på hvidt virker det aldeles for
bløffende i dag. Og ved de dristige kom
binationer af lydsidens citater og billedsi
dens nutid ville Theodor Christensen ikke 
bare have fået Brandes til at virke aktuel 
i vores situation. De bevidste provokationer 
ville også have sat os i stand til at forstå 
hvordan Brandes’ ord må have virket i 
hans samtid. Af og til ville de bevidste for
enklinger måske endda have kunnet provo
keret os til en forargelse som den han i

sin tid fik til at rejse sig i et brøl ved en
hver lejlighed.

Med andre ord: Lucifer var ikke blevet en 
kildekritisk eller bare kritisk film om Bran
des. Det var blevet en film om Brandes- 
myten. Den var næppe kommet om bag 
myten, for den ville ikke. Men den ville -  
på dokumentarfilmkunstnerens måde og be
tingelser -  have sat os i stand til at forstå, 
hvor stærk Brandes’ udstråling stadig er, 
og den ville have ledet et større publikum 
frem til den erkendelse man ellers kun kan 
komme til ved at slide med det kolossale 
forfatterskab (ikke mindst dets sidste del 
med dets forbløffende og stadig uhævede 
værdier). Den erkendelse af myten om 
Brandes udgør ikke så lidt af sandheden 
om ham, og at Brandes-myten -  eneren der 
stod uden for institutionerne, med de om
kostninger han måtte betale for det, og 
som kritiker virkede ind på det vedtagne, 
som Johan Fjord Jensen har formuleret det 
-  at den myte stadig er i live og kan bru
ges.

Den erkendelse har naturligvis ikke no
get at gøre med videnskabelig analyse, end
sige den egentlige nyfortolkning af Brandes’ 
forfatterskab som ville være en oplagt op
gave. Filmen ville noget andet, men det var 
ikke mindre vigtigt, og det er en ironisk 
tanke at den ville have realiseret det ved at 
bruge Brandes som han brugte sine egne 
helteskikkelser.

Alt dette er væsentligt skrevet på grundlag 
af Theodor Christensens såkaldte research
manuskript fra sommeren 66, fordi det gi
ver det retfærdigste billede af hans idé. Det 
var et 103 sider langt udkast til »en film 
på 80-100 minutter« -  så meget var synop
sens oprindelige 30 minutter svulmet op.

Det var med andre ord en drøm, og da 
Kortfilmrådet trods stor interesse for pro- 
jektet ikke mente drømmen lod sig realise
re, i hvert fald ikke hvis filmen også skulle 
vises, gik instruktøren med til forkortelser: 
»Man kan ved udeladelse af hele komplek
ser, hele sider af den belysning, som filmen 
søger at give, producere en film på ca. 40 
minutter. Den vil være mindre interessant, 
den vil være menneskeligt mindre levende.« 
(fortalen af juli 66). 2. manuskript af au
gust 66 er tyndet ud til 52 sider. 3. udkast 
af juli 67 er ved koncentrationer og om
bytninger kommet ned på 42 sider. Projek- 
tet var i mellemtiden blevet vurderet af 
fire litteraturhistorikere (Elias Bredsdorff, 
Henning Fenger, Johan Fjord Jensen og 
Sven Møller Kristensen), og så sent som 
i sommeren 67 forhandlede Werner Peder
sen med Theodor Christensen om projektet, 
og alle glædede sig til at gå i gang.

Det var en trist fornemmelse i de følgen
de efterårsmåneder at opsøge de steder 
hvor det tilgængelige Brandes-materiale 
(som også TV-udsendelsen naturligvis måt
te bygge på) ligger forvaret: Brandes-arki
vet på Det kgl. Bibliotek, billedsamlingen 
sammesteds, Københavns Universitet, GB’s 
datter, fru Edith Philipp (som døde i fe
bruar 68, men under TV-optagelserne med 
sine 88 år stadig var åndsfrisk og hjælp
som) — og overalt få stillet de samme 
spørgsmål: kender De noget til en hr. 
Christensen, der vist ville lave en film om 
Georg Brandes? han kom her tit og gik 
vores materiale igennem -  hvordan har han 
det? hvor langt er hans film kommet? |
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THEODOR/ 
set af Jørgen Roos

Theodor og Karl stormer gennem byen den 9. august 1934 på vej til DFDS bureau 
på Vesterbrogade for at købe billetter. De er 20 år gamle og skal på en cykeltur gennem 
Tyskland. På vejen hjem kørte de over Flensborg. Et stykke uden for byen smed de 
cyklerne i grøften og løb langt ind på en roemark. Her kastede de sig ned og råbte 
skældsord mod det tredie rige. De havde ikke kunnet tale frit under deres ophold, 
overalt var censur, kontrol, politi, begrænsninger for tale og tanker.

1939 havde »IRAN DET NYE PERS1EN» premiere herhjemme og vakte berettiget 
opmærksomhed. Theodors største ønske gik i opfyldelse: Minerva-film forærede ham 
en rejse til London. Han ville møde dokumentarfilmens koryfæer Cavalcanti, Grier- 
son, Watt, Wright, Rotha. Endelig lykkedes det at få samlet alle drengene, og Theodor 
præsenterede stolt sin nye film. Efter forevisningen var der pinlig tavshed, indtil 
Grierson tørt bemærkede: »In Scotland we kill people for less than that..

Det var en fest at være fotograf for Theodor. De mest dødsyge tørre temaer gjorde han spændende. Fredericia banegård var en overgang 
vores legeplads. Theodor kunne togplanen udenad. Hvis han sagde banen var fri, kørte vi roligt ud på dræsinen -  uden at se os tilbage . . .
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Efteråret —64 var vi på rejse sammen for sidste gang. 
Vi gennemrejste Cuba på kryds og tvårs, Theodor 
fremviste land og folk med stolthed og glæde. Dette 
var hans andet fædreland.
Theodor var højt elsket af de cubanske filmfolk og 
filmskoleelever. De forstod at påskønne hans arbejds
indsats, der som altid var inspirerende, opflammende, 
millieuskabende. Man skal ha' oplevet det, for at for
stå, hvad han betød i det fremmede . . .

1942 arbejdede vi et år på 
optagelserne til filmen om 
B & W » 7  M ILL.H . K.« 
Som en feltherre dirigerede 
han tropperne: 100 statister 
med høje hatte, et par tusind 
arbejdere og flere skibe i 
søen. Det første dieselmotor- 
skib »Selandia«s stabelafløb
ning i 1910 blev rekon
strueret.

1947 filmen om »ARHUS«. 
Theodor stadig med sin evigt 
brændende cigar og en 
James Joyce bog i lommen. 
De fleste billeder af Theodor 
er uskarpe — han var altid 
i bevægelse
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Questce que tu as, Séverine ?
Niels Bodelsen

Med udgangspunkt i Morten Piils 
artikel om Bunuels »Belle de 
Jour« i sidste nummer af Kos- 
morama tager Niels Bodelsen 
visse sider af filmen op til en 
nærmere analyse, som fører til en 
anden tolkning.

Hvis vi foreløbig ser bort fra den af
sluttende scene følger »Dagens skønhed« 
»umiddelbart betragtet« recepten: Så galt 
kan det gå hvis man giver efter for sine 
drifter. Piils formulering af historiens på
lydende værdi, at Séverine »må betale en 
dyr pris for selv at blive et rigere menne
ske«, er næsten alt for elskværdig. Snarere 
er den vulgære morale at hun bliver klo
gere -  men for sent -  og må henleve resten 
af sit liv i opofrelse.

Bunuel har faktisk, i hvert fald én gang 
før, »arbejdet med så forenklede melodra
matiske grundmønstre og en så skematisk 
menneskeskildring«, nemlig i »Susana« 
(1951, Mexico). Denne kulørte, mo
raliserende godtkøbshistorie om en ond 
(=  sexet) pige der forstyrrer idyllen i en 
storbondefamilie, gives uden at fortrække 
en mine. Kun et par underlige små detaljer 
og en næsten umærkelig vrængen i tone
faldet antyder, at instruktøren omfatter så
vel den historie han fortæller som sine 
hyggelige helte (og måske også sin produ
cent) med den dybeste sarkasme. Det for
lyder iøvrigt at han gjorde noget lignende 
i sin version af »Stormfulde højder«.

På det »umiddelbare« plan kan man 
opfatte »Dagens skønhed« (som er baseret 
på en efter sigende yderst banal og 
»straight« roman) som et sidestykke til 
»Susana«. Den »umiddelbare« tolkning 
strider i og for sig ikke med filmens 4 
korte fantastiske sekvenser, som her refe
reres i den orden de forekommer:

1) Filmens indledende sekvens, hvor ægte

manden og Séverine kører i landauer og 
han beordrer kusken til at piske hende.

2) Sekvensen med okserne; manden lader 
Husson håne og tilsvine Séverine.

3) Skisports-restauranten (2. version). 
Husson og Séverine morer sig under det 
rystende bord.

4) Duellen imellem ægtemanden og Hus
son; skuddene træffer Séverine.

Alle 4 sekvenser er begrundet i den umid
delbart foregående handling (første sekvens 
dog -  naturligvis -  i den efterfølgende):

Fra nr. 1 klippes til Séverine faldet i 
tanker hjemme i soveværelset. På mandens 
spørgsmål svarer hun at hun stadig tænker 
på landauere.

Der klippes til nr. 2 fra sekvensen hvor 
Séverine er kommet hjem fra den første 
eftermiddag på bordellet og har bildt sin 
mand ind at hun har migræne; hun ligger 
i sin seng, bliver drømmende, hører bjælder 
(som fortsætter efter klippet) og der klippes 
til okserne.

Der klippes til nr. 3 efter at Séverine 
har nægtet sig hjemme for Husson og der
efter er faldet i tanker.

Da Husson har afsløret hende i bordellet 
og hun sidder eftertænksom tilbage, klippes 
der til nr. 4. Der klippes tilbage til bordel
let, og man forstår, at det kun er få minut
ter siden Husson er gået.

Alle fire sekvenser kan altså forklares 
som korte (lyst- eller skyldbetonede) fore
stillingsbilleder som går igennem hendes 
hoved på det pågældende tidspunkt i fil
mens strengt kronologiske forløb. For øv
rigt udviser de fire episoder på en række 
punkter fælles træk, der tydeligt udskiller 
dem fra resten af filmen. For eksempel 
markeres det på lydbåndet af i hvert fald 
3 af de 4 episoder: I nr. 1 høres skibs
sirener der ikke lader sig naturalistisk for
klare, i nr. 2 bjælder og derefter kirke
klokker (under omtalen af oksernes navne:

Anger og Soning). I nr. 4 høres brusende 
vand.

Mens de fire episoder altså indgår i ho
vedhandlingens continuity, er der imidler
tid 2 hinanden efterfølgende, relativt lange 
ikke-fantastiske (omend meget »kulørte«) 
sekvenser i filmens midte, som åbenlyst af
slører den umiddelbare fortolkning som 
tvivlsom.

Det drejer sig om frilufts-restaurantse- 
kvensen i Bois de Boulogne, hvor Séverine 
en mørk eftermiddag lader sig samle op af 
den nekrofile adelsmand, og den efterføl
gende sekvens hvor hun besøger ham på 
hans slot. Vi ved på dette tidspunkt at bor
delværtinden forlanger at Séverine møder 
på sit arbejde hver dag fra 2-5. Alligevel 
sidder hun nu her, og fortæller endog at hun 
»en pensées« kommer der hver dag. Og 
næste dags (?) eftermiddag aflægger hun 
besøg på slottet: Denne sekvens er fuld af 
sære lyde (torden, kattemjaven), men de 
forklares naturalistisk.

Hvis bordelhistorien er virkelig kan disse 
to sekvenser altså ikke være det. På den 
anden side er de ikke stort mere »usand
synlige« end bordelscenerne, og de hører 
tydeligvis ikke til de fantastiske forestil
lingsbilleder (nr. 1-4), hvilket også ses af 
deres længde, den manglende sammenhæng 
med den forudgående og efterfølgende se
kvens og den naturalistiske lyd.

Det er nærliggende at antage at denne 
centralt placerede historie er et signal fra 
instruktøren om at vi skal passe på hvad vi 
accepterer som virkelighed i denne film; 
er vi først begyndt at tvivle kommer vi 
måske til det resultat, at Séverine dagdrøm
mer hver eftermiddag fra 2 til 5, og at 
nekrofili-historien blot er en variation -  et 
par fridage fra den veletablerede og på 
dette tidspunkt udviklingsløse bordel-drøm.

Vi opdager altså pludselig at jorden skri
der under os, og er hermed inde i Piils 
tolkning nummer to. Der er nemlig en 
mængde indicier for at bordelhistorien er en 
velorganiseret dagdrøm. Helt oplagt er det, 
at Séverine aldrig har, hvad Kingsley Amis 
(med en rumfarts-metafor) kalder re-entry 
problems. Der er ingen mærker på kroppen 
som ægtemanden kan undre sig over, ingen 
pinlige episoder hvor hun er borte en efter
middag hvor manden uventet kommer tidligt 
hjem fra arbejde. (Jeg tør næsten vædde på 
at den slags forekommer i romanen).

Nej, problemerne er af en ganske anden 
natur: Aldrig praktisk-banale. Altid melo- 
dramatisk-romantiske. Da bordeldrømmen 
begynder at kede den unge bourgeoisifrue 
finder hun på en skøn slutning: Selvfølgelig 
bliver en dejligt frastødende ung gangster 
forfærdeligt forelsket i hende og skyder 
ægtemanden i jalousi. Selvfølgelig finder 
den væmmelige spændende Husson ud af 
hvor hun tilbringer sine eftermiddage!

Anskuet fra denne synsvinkel er både 
bordel- og nekrofilihistorien en umådelig 
vittig og præcis analyse af dagdrømmens 
mekanismer. Man forestiller sig frydefuldt 
ved hver vending historien tager, at her har 
Séverine henrykt spurgt sig selv: »Hvad 
sker der så?«

Det er sandsynligt at Bunuel har ønsket 
at give os en film med to alternative sæt 
fortolkninger: Samtidig en sarkastisk fortalt 
almanakhistorie og en beskrivelse af dag
drømmerens arbejdsmetode. Vi vil herefter 
fastholde den sidste mulighed som den væ-
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sentligste, og står tilbage med spørgsmålet: 
Hvor meget af filmen er så virkelighed?

Med vilje sættes virkelighed ikke i an
førselstegn. Bunuel siger ganske vist: Drøm
men er livet. Men kender vi ham ret mener 
han -  som biblen og Freud -  at fantasierne, 
det urealiserede begær, er realiteter, en 
væsentlig del af vor personlighed og vores 
liv, og at det ikke er af afgørende betyd
ning om vi realiserer dem: De er der.

Men der er dog stadig for materialisten 
Bunuel en klar skillelinje imellem de drøm
me der forbliver drømme og de der reali
seres. Og når denne skillelinje skal drages 
i filmen er det meget svært at følge Piil.

Fastholder vi, at filmen analyserer dag
drømmerens metode må vi antage at Séve- 
rines situation, som forårsager hendes dag
drømme, fremlægges, og at det demonstre
res hvorledes virkelighedens råstof forar
bejdes til drøm. Vi kommer således til det 
resultat at følgende sekvenser efter al sand
synlighed er virkelighed: Soveværelsescenen 
efter den indledende landauersekvens, første 
version af vintersportstedet, taxachaufførens 
snak om bordeller, Hussons blomster og 
parfumen som Séverine taber, hendes spørgs
mål om ægtemandens bordelerfaringer og 
mødet med ægtemanden hvor han ser en 
rullestol (skønt det må indrømmes Piil at 
denne introduceres meget klodset: Måske er 
det kun Séverine der bemærker rullestolen, 
hvorefter hun opdigter mandens undren 
over den, fordi den giver hende en idé til 
bordelhistoriens afslutning og udgør et me
lodramatisk forvarsel af denne).

Da Séverine er en dagdrømmer af den 
grundige type som fabrikerer en realistisk 
overgang fra hverdagen til drømmen, kan 
en række sekvenser efter behag betragtes 
som hørende til virkeligheden eller fanta
sierne. Det gælder tennisklubben hvor Séve
rine støder på luder-veninden og hvor Hus
son giver hende bordellets adresse, hendes 
første rekognoscering i Rue Saumur, hendes 
efterfølgende gråd i parken, scenen hvor 
hun lægger sig i sengen hos sin mand og 
strand-scenen. Hovedsagen er at den først
nævnte gruppe sekvenser enten leverer stof 
til senere dagdrømme eller forklarer Séve- 
rines situation i ægteskabet.

Og hvordan er da hendes ægteskab? Piil 
kommer på grund af sin hypotese om at 
(kun) ægtemandens invaliditet er virkelighed, 
til den forbavsende konklusion at Séverine 
både drømmer om at ægtemanden behand
ler hende sadistisk og om at han er »rask 
og rørig. . .  og kan gøre mekaniske tilnær
melser til hende«.

Fastholder vi derimod vor opfattelse af 
hvad der er virkelighed, bliver Séverines 
situation mindre afvigende fra den »umid
delbare« fortolkning: Hun er stadig seksuelt 
frustreret i sit ægteskab, manden er stadig 
fuldt førlig, men uforstående over for hen
des ønsker. Forskellen er blot at Séverine 
ikke går på bordel men blot dagdrømmer 
om at gøre det.

Denne fortolkning harmonerer bedre 
med filmens grundtone end Piils. Det er 
vist vanskeligt at blive uenige om at fil
men er umådelig morsom og at instruktø
ren ikke blot ironiserer over Séverine men 
samtidig har stor sympati for hende.

Hvad er det da hun drømmer om? Det er 
i langt højere grad at tilfredsstille end at 
blive tilfredsstillet. Hun bliver -  efter nogle 
hurtigt overståede begyndervanskeligheder

-  bordellets hovedattraktion, værdsat af 
såvel kunder som arbejdsgiver og kolleger. 
Og bordelerfaringerne sætter hende i stand 
til også at tilfredsstille sin mand, selv om 
hun stadig ikke føler sig særlig tiltrukket 
af ham. Kan vi andet end sympatisere med 
denne lidt frigide pige, som drømmer om 
at være til glæde for snesevis af mænd? 0 3  

er det ikke mere morsomt end tragisk at der 
bag denne pæne frues kølige facade skjuler 
sig så frodige fantasier?

Vi mangler dog stadig en forklaring af 
hvorfor Séverine — gift med en sund og 
ganske sympatisk omend meget naiv mand
-  er blevet så utilnærmelig. To gange i be
gyndelsen af filmen bliver hun spurgt: 
Qu’est ce que tu as, Séverine? -  hvad er der 
galt med dig? Det er nærliggende at søge 
forklaringen i de to ultrakorte flash-backs 
til hendes barndom.

Det er forbavsende at den danske kritik 
(Piil inklusive) kun har hæftet sig ved det 
første af disse:

Efter at have »tabt« Hussons blomster 
og væltet sin parfume spørger Séverine sig 
selv: »Var det allerede som barn?« Der 
klippes til en meget kort scene der viser os 
en lille pige som bliver kærtegnet af en 
mand i blåt arbejdstøj. Vi bemærker at hun 
passivt finder sig heri og ikke alarmerer de 
mennesker som vi forstår opholder sig i det 
tilstødende rum.

Det ville ligne Bunuel dårligt at betragte 
denne ret uskyldige oplevelse som i sig selv 
tilstrækkelig til at ødelægge et menneskes 
liv. Men i forening med filmens andet 
flash-back, som kommer til Séverine da hun 
(dagdrømmer at hun) første gang er på vej 
op ad trappen til bordellet, giver den en 
afgørende og yderst Buhuelsk nøgle til Sé
verines fortidsknuder:

Vi ser -  igen ultrakort -  at samme lille 
pige under altergangen nægter at spise det 
hellige sakramentes oblat. Præsten spørger 
hende forbavset: »Qu’est ce que tu as, Sé
verine? «

Isoleret er scenen uforståelig. Set i sam
menhæng med det første flash-back besva
rer den paterens (og ægtemandens og venin
dens og vores) spørgsmål:

Den lille Séverine er i et frygteligt mo
ralsk dilemma: Hun har (må vi formode) 
ikke turdet skrifte den begivenhed vi så i 
det første flash-back, og det er en dødssynd 
hun begår hvis hun nu indtager nadveren 
uden først at have renset sig igennem kon
fession. Dette valg imellem at fortælle sin 
skriftefader om »forholdet« til den blå 
mand, eller at begå en dødssynd ved at ind
tage nadveren i uren tilstand, eller at afslå 
nadveren og derved påkalde sig en yderst 
pinlig opmærksomhed, -  denne konflikt 
er Séverines (måske næsten fortrængte) 
traume.

Samme grundkonflikt gentages i filmens 
nutidshandling. Vi ser nemlig ikke blot at 
barndomsbegivenheden har gjort Séverine 
vanskeligt tilgængelig for mænd, således at 
hun kun er modtagelig for håndfaste tilnær
melser. Vi ser også, at hendes situation over 
for ægtemanden -  da han ikke har indsigt 
til at »forstå« hende -  kun vil kunne løses 
ved at »skrifte«, hvadenten det nu drejer 
sig om at tilstå et faktisk eller et drømt 
dobbeltliv. Hun drømmer urealistisk om at 
manden forstår hende og tager hårdt på 
hende. Hun drømmer mere realistisk om 
at bringe sig selv i et miljø hvor håndfast-

hed er normen. Men dybest set er alle hen
des drømme (eller handlinger) et skrig om 
at blive forstået, at blive gennemskuet. For 
hun kan stadig ikke selv rykke ud med 
sandheden.

Dette bringer os omsider til filmens slut
sekvens, hvor alle dens elementer bringes 
sammen i et af filmhistoriens smukkeste 
og mest fascinerende forløb.

En kort introduktion (som med rette 
fremhæves af Piil) adskiller sekvensen fra 
den øvrige film: Den tomme lyse efterårs
park blændes over i den — ligeledes solbe
skinnede -  facade på ejendommen hvor 
Séverine og hendes mand bor.

Der klippes til Séverines ansigt set igen
nem en regnvåd rude. Regn høres. Vi ser 
hende pleje den af gangster-rivalens kugler 
lammede, stumme mand. Hun fortæller 
ham at hun efter uheldet ikke længere har 
sine (landauer-) drømme. Husson meldes og 
forklarer i entreen Séverine, at han vil for
tælle manden om hendes bordeltilværelse. 
Han går ind til Pierre. Hun venter imens 
nervøs udenfor. Husson går. Vi har nået 
den logiske afslutning på hendes bordel
fantasi: Så galt kan det gå!

Men her skifter stemningen: Hun har 
drømt sig ud af sit dilemma og skriftet ved 
stedfortræder. I de følgende minutter kan 
man ikke undgå at føle lettelsen ved den 
lyse tone filmen udmunder i:

Séverine går ind til manden. Siger hans 
navn. Tager sit broderi. Han ser på hende 
uden at bevæge hovedet. Bjælder høres. 
Hun smiler. Han rører på sig -  som om han 
kun havde blundet: »Hvad tænker du på?« 
»På dig.« (I filmens sekvens nummer to 
svarede hun på samme spørgsmål: »Stadig 
landauere«). Han rejser sig. Bjælder, katte- 
mjaven (er dette mon en uddrivelse?). De 
skænker sig en drink og hilser på hinanden 
som om de var nygifte: »Lad os tage op i 
bjergene til februar.« Bjælderne holder op 
et øjeblik. Begynder igen i en lysere tone
art. Hun siger glad: »Hører du?« Går ud i 
solen på balkonen og kigger ned på gaden.

Klip til den tomme landauer i efterårs
parken.

Sekvensen er sart og bør ikke tolkes for 
håndfast. Men hvis man igen tager sit ud
gangspunkt i atmosfæren, kan man gætte:

Séverines fantasier har omsider ført hen
de til den enkle konklusion at som det er 
imellem hende og manden nu, kunne han 
lige så godt være invalid. Men: Blot han 
kendte hendes tanker, kunne hun bare 
kommunikere, ville alt være godt: Sand
heden »helbreder« ham.

Bunuel har udtalt: »Denne drøm giver 
ingen trøst, den nøjes med at eksistere.« 
Men giver han ikke, i den sidste scene af sin 
sidste film, Séverine en udvej? Hun har -  
igennem sine uhæmmede drømmerier -  
». . .  gået ud over virkeligheden, fravristet 
den dens hemmelighed.« Er hun blevet i 
stand til at virkeliggøre sin drøms konklu
sion?

Den anden artikel om »Belle de jour«, 
Lennart Toft: »Bunuels myter«, er af plads
hensyn anbragt sidst i dette nummers tillæg.
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FILMENE
Suzanne Simonin, la 
religieuse de Diderot 
(Bag klostrets mure)
Prod.: Rome Paris Films, Frankrig 1966. 
(Georges de Beauregard) - SNC. Udlej
ning: Gloria/Criterion. Instr.: Jacques 
Rivette. Manus.: Jacques Rivette, Jean 
Gruault. Efter: Denis Diderots roman. 
Foto: Alain Levent (e-c). Klip: Denise de 
Casabianca. A. d.: Jean-Jacques Fabre. 
Musik: Jean-Claude Eloy. Medv.: Anna 
Karina, Liselotte Pulver, Micheline Pres
le, Francine Bergé, Christianne Lénier, 
Francisco Rabal, Wolfgang Reichmann, 
Catherine Diamant, Yori Bertin.
Prem.: 1.2. 1968, Metropol. Længde: 
140 min. 3455 meter/gul.

Hvis det er rigtigt, som man for nylig 
har påstået, at filmkunsten stadig har en 
hel række emner, temaer og samfundsmil
jøer til gode, som den endnu aldrig har be
skæftiget sig med, kan de katolske nonne
ordener i hvert fald ikke føle sig forbigået 
af filminstruktørerne. Foruden forskellige 
ubetydelige film, som ikke har fortjent bed
re end at forsvinde i glemselen (»Den syn
gende nonne«, Ralph Nelsons sentimentale 
»Markens liljer« m. fl.) har vi i de senere 
år i hvert fald haft lejlighed til at se eller 
gense ikke mindre end fire filmværker som 
handler om klosterlivet, nemlig Fred Zin- 
nemanns publikumssucces »Nonnen« med 
Audrey Hepburn i hovedrollen, »Moder 
Johanne af Englene« af den polske instruk
tør Jerzy Kawalerowicz, som blev vist i det 
danske fjernsyn for ca. et år siden, »De sor
te slør«, som var lavet af Bressons tidligere 
fotograf Ph. Agostini efter en filmdialog af 
G. Bernanos, og Robert Bressons egen de
butfilm fra 1943 »Syndens engle«. Til den
ne række af mere eller mindre betydnings
fulde værker kan nu føjes Jacques Rivettes 
»Suzanne Simonin« som er lavet efter Di
derots roman »La religieuse« der udkom 
første gang i 1796.

Ligesom Bresson da han brugte en novel
le af Diderot, »Fatalisten Jacques«, som ud
gangspunkt for »Damerne fra Boulogne- 
skoven«, har Rivette tilsyneladende trofast 
holdt sig til bogens indhold og struktur. 
Man møder i hans film de samme personer, 
det samme handlingsforløb, ja endog de 
samme episoder som i romanen (bortset fra 
selvmordet til sidst, som ikke findes i bo
gen). Men alligevel har instruktøren -  hvad 
den slutningsscene, han har føjet til, er et 
typisk eksempel på -  foretaget en så radikal 
omskabelse af bogen, at man faktisk kan 
sige at han helt har forrådt dens mening. 
Han har bare gjort det på en forbløffende 
velovervejet og habil måde.

Omskabelsesprocessen kommer især til 
udtryk på to vigtige punkter:

1) Diderots roman fremtrådte som en 
fortælling post festum, dvs. efter at Suzan
ne Simonin havde forladt klosterlivet og 
fundet husly hos en vaskekone. Forfatteren 
lader den unge pige selv fortælle sin histo
rie i fingeret memoireform. I beretningen 
nøjes hun for øvrigt ikke med at fortælle 
-  hun kommenterer også begivenhederne og

tager stilling til dem. Efterhånden som de 
dukker op, giver hun udtryk for sine per
sonlige reaktioner, sine følelser og tanker, 
som naturligvis ikke er noget andet end 
Diderots egne følelser og tanker.

Denne sammenhæng med fortiden har Ri
vette strøget i sin film. »Suzanne Simonin« 
er hverken en dagbog eller en tilbageskuen
de reportage. Den foregår i nutid. Vi over
værer begivenhederne mens de finder sted. 
Rivette forsøger med andre ord hverken at 
vække vor medlidenhed eller at overbevise 
os om noget som helst. Han aftvinger os 
ikke nogen fortolkning af det, der sker. Han 
nøjes simpelt hen med at vise. Ud fra dette 
synspunkt kan man sige, at filmen er langt 
mere nøgtern og saglig end romanen. Den 
kan absolut ikke mistænkes for at være 
en propagandafilm.

2) Og hvad mere er -  Diderot går gen
nem Suzannes specielle tilfælde (som slet 
ikke var utænkelig i det 18. århundrede) 
til angreb på ikke alene de udskejelser 
og uheldige tilstande, der dengang meget 
vel kunne forekomme i et nonnekloster, 
men på selve klosterlivet som sådant. Han 
lægger overhovedet ikke skjul på sin hen
sigt i så henseende og lader f. eks. i roma
nen sagfører Manouri udtale sig i helt 
utvetydige vendinger imod ordensløfter og 
ordensliv. Det betyder altså, at hans inter
esse for Suzanne kun er indirekte. Han in
teresserer sig kun for hende, for så 
vidt som hun er hans talerør og den 
levende illustration, han behøver for at 
kunne komme frem med sine humanistiske 
synspunkter.

Rivette tager absolut afstand fra Dide
rots polemiske tone. Her vender han totalt 
op og ned på perspektivet i bogen. Det, han 
interesserer sig for, er ikke det for ham 
mere eller mindre teoretiske spørgsmål om 
klosterlivets eksistensberettigelse. Denne 
livsform er i hans film kun en ramme og 
et påskud, som den også var det for Bres
son i »Syndens engle«. Det, der interesserer 
ham, er ikke -  som i Diderots tilfælde -  
»la religieuse«, nonnen som sådan, men en 
ganske bestemt nonne, nemlig Suzanne Si
monin, og den kamp, hun må føre for at 
bevare sin indre integritet. Mens Diderots 
bog kun var et kampskrift mod ordenslivet 
i det 18. århundrede pakket ind i en røren
de askepothistorie, behandler Rivettes film 
et samtidig mere kontant og mere tidløst 
emne -  den er simpelt hen historien om et 
menneskes kamp for friheden.

Allerede de første billeder afslører dette 
grundtema. Bag klosterets gitter, som ligner 
et fængselsgitter, ser vi Suzanne gå op til al
teret for at aflægge sine ordensløfter. Men 
pludselig indtræder der en vending og hun 
nægter at svare ja på de spørgsmål, der stilles 
hende. Hun gør oprør, svarer nej og trodser 
med sit blik alle de tilstedeværende. Alle
rede på det tidspunkt forstår man, at Su
zanne står alene mod alle de andre. Hen
des hvide brudekjole, der virker som en 
skærende kontrast til de tilstedeværendes 
mørke eller brogede klæder, er et visuelt 
udtryk for hendes isolation og åbne mod

stand mod omverdenen. Og samtidig er man 
klar over, at Rivette efter denne korte, men 
mesterlige indledning vil føre hele filmen 
igennem med det faste og sikre håndelag, 
som han allerede røbede i »Paris nous ap- 
partient«.

Et første afsnit fører os til Suzannes 
barndomshjem. Eftersom hun jo ikke øn
sker at forblive i klosteret, er hun taget til
bage til sine forældres hjem, men her be
gynder man på alle tænkelige måder at øve 
pres på hende for at få hende til snarest 
muligt på ny at vende tilbage til den ver
den bag klosterets gitter, som hun lige har 
forladt. Hun får at vide, at hr. Simonin 
ikke er hendes rigtige far og at hun bare 
er et uægte barn, som derfor ikke kan gøre 
krav på nogen medgift. Hun bliver spær
ret inde på sit værelse for at besinde sig. 
Det eneste, hun får lov til, er skriftligt at 
henvende sig til forældrene. Endelig giver 
hun efter for moderens indtrængende bøn
ner og tager tilbage til klosteret. . .  I stil
rene omgivelser, hvor de gule og brune 
farver er de mest fremtrædende, lykkes det 
-  som for øvrigt hele filmen igennem -  
Rivette at formidle os et næsten håndgri
beligt indtryk af indespærring. Hans stram
me og koncentrerede billedkomposition er 
konstant indadrettet: alt, hvad der sker på 
det visuelle plan, foregår og vises inden for 
rammen af selve billedet. Til gengæld får 
han os gennem lydsiden til at træde i kon
takt med verden udenfor, den verden, der 
kører af sted, og anden støj fra gaden. Den
ne modsætning mellem det, man ser, og det, 
man hører, mellem verden inden og uden 
for murene, fremkalder lidt efter lidt en 
art kvælningsfornemmelse, som forstærkes 
af forskellige andre detaljer: døre der 
ustandselig åbnes og lukkes, vinduer med 
tunge, tæt tiltrukne gardiner, draperier, som 
aldrig lader den mindste smule dagslys slip
pe ind osv. osv.

I filmens andet afsnit, som foregår i klo
steret i Longchamp, er det en helt anden 
farveskala, Rivette benytter. Her går det 
hele i gråt og i kølige blå farver plus en
kelte efterårsnuancer. Lange iskolde korri
dorer giver sammen med de tunge sten
trapper og mure et indtryk af usund fugtig
hed og tristesse, som svarer godt til den tor
nefulde korsvej, Suzanne nu skal igennem. 
Den første priorinde, Suzanne møder i klo
steret i Longchamp, er et sandt religiøst 
menneske, som hun kun kan beundre. 
Imidlertid begår priorinden den fejl, at hun 
undervurderer den unge piges samvittig
hedsskrupler. Hun bedøver ikke alene hen
des sjælekvaler, men også hendes mod
standskraft. Og den næste priorinde går et 
godt stykke længere: hun forsøger direkte 
at bryde denne modstandskraft. Hun piner 
og mishandler Suzanne rent fysisk. Hun 
spærrer hende inde i klosterets fængsel, 
nægter hende mad og forhindrer hende 
oven i købet i at modtage nadveren. Og 
hun betragter hende ligefrem som en op
rørets ånd, der er besat af djævelen. I det 
første tilfælde var det et åndeligt pres, Su
zanne blev udsat for -  i det andet et ma
terielt. Men i begge tilfælde er der tale om 
nogenlunde det samme, nemlig om magt
misbrug.

Takket være en sagfører og en præst, 
som fatter interesse for Suzanne, lykkes det 
hende at blive forflyttet til et andet klo
ster. Hun kommer fra Longchamp til St.
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Eutrope. Dette er filmens tredje afsnit. Her 
skaber Rivette konsekvent og velovervejet 
en tydeligt afspændt atmosfære, hvad den 
ydre ramme angår, men kun for til gen
gæld at stramme og intensivere det indre 
drama. Den ydre afspænding kommer til ud
tryk i, at enkelte af de grå farver erstattes 
af lilla og mauve farver.
Og nonnernes dragt pyntes med en diskret 
blondebort. For første gang ser man solen 
skinne udenfor, og der er blomster i haven. 
Man genfinder i hele klosteret den samme 
elegante stemning som i en tegning af Fra- 
gonard. Og samtidig bliver kamerabevæ
gelserne, som indtil nu konsekvent har væ
ret langsomme og højtidelige, mere smidi
ge og luftige. Denne mere afslappede at
mosfære gør dog ikke spændingerne mellem 
Suzanne og hendes omgivelser mindre end 
før. I St. Eutrope er det selve luften, der 
-  åndeligt set -  er forpestet. Suzanne er 
undsluppet det ene fængsel, men kun for 
at blive spærret inde i det næste. Tidligere 
har hun været offer for en priorindes 
umenneskelige hårdhed -  her bliver hun 
offer for en anden priorindes overdrevne 
venlighed og sygelige tilbøjeligheder. Hun 
erfarer, at friheden ikke bare er et spørgs
mål om ydre omstændigheder, men at den 
dybest set er et spørgsmål om indre har
moni. Man kan blive berøvet sin frihed ved 
en tyrannisk herres vold, men også af sine 
egne lidenskaber og instinkter. Der er 
fængsler, man selv skaber sig.

Det ender med, at Suzanne flygter fra 
klosteret. Nu bliver filmens sekvenser kor
tere og rytmen mere staccato. Farverne 
bliver mere kontrasterede og voldsomme
re end tidligere. Suzanne jages nu fra alle 
sider. Hun er rodløs. Før har hun oplevet 
en kvindes attrå -  nu er det mændenes, hun 
erfarer. Hun bliver genstand for deres be
gær -  en brugsgenstand, som først en munk 
og senere forskellige elegante adelsmænd 
prøver at bemægtige sig. Den eneste vej 
ud af det hele, Suzanne kan finde, er at 
springe ud af et vindue. Det sidste billede 
i filmen er meget udtryksfuldt. Man ser 
den unge pige ligge på stenbroen som i en 
sidste bøn og et sidste knæfald, der minder 
om, hvad hun tidligere gjorde i klosterkir
ken. Det var den pris hun måtte betale for 
endelig at vinde friheden.

Som det forhåbentlig fremgår af denne 
hastige analyse, har Rivette omdannet den 
ret kunstige roman fra det 18. århundrede 
til en film, der, både hvad stilen og dra
maet angår, virker fuldstændig klassisk. 
Rent stilistisk er det lykkedes ham at und
gå de fejltagelser, der har præget de tidli
gere »nonnefilm«, som vi har nævnt oven
for, hvad enten det var Zinnemanns over
fladiske holdning til sit stof, den over
spændte og propagandistiske tone, som 
svækkede den polske film, de delikate, 
men tomme fotografier å la Agostini, eller 
det strøg af sentimentalitet, der i enkelte 
afsnit prægede Bressons debut. Vi kan uden 
at overdrive sige, at vi aldrig før har set 
en instruktør udnytte et klostermiljø så stil
rent som her.

Hvad handlingsforløbet angår, kan man 
dårligt forestille sig et strammere og mere 
konsekvent gennemført drama. Hele udvik
lingen i det vækker forestillingen om en la
byrint, der stadig indsnævres mere og me
re. Og i denne labyrint er Suzanne spærret 
inde. Fire gange efter hinanden tror hun,

at hun er ved at komme ud af den, men 
næppe er hun kommet ud af det ene fæng
sel, før hun befinder sig i det næste. Når 
hun undslipper en form for trældom, er det 
kun for at komme ind under en anden. 
Hun minder -  om end på et mere beske
dent plan -  om en slags Jeanne d’Arc, 
overflyttet til et klostermiljø. Suzanne Si
monin er Bressons Jeanne, placeret i de 
samme omgivelser som »Syndens engle«. 
Og i sin ensomhed og sin stræben efter fri
heden er hun samtidig en ældre søster til 
Mouchette. Ligesom Mouchette hverken kan 
eller vil hun lade sig nøje med »at drikke, 
spise, bede til Vorherre og sove«, som man 
vil, at hun skal gøre det. Hun vil ikke væ
re en fange -  hun vil frit og uden tvang 
give sig hen både til Gud og mennesker.

At emnet stadig er aktuelt, fremgår kun 
alt for tydeligt af den meningsløse kam
pagne, der af visse katolske kredse i Frank
rig er blevet ført for at få Rivettes film 
forbudt. Suzanne Simonins historie er hi
storien om den fare, der truer os alle, så 
snart et samfund (eller en samfundsgrup
pe) prøver på at gøre sin indflydelse gæl
dende og bruge sin myndighed -  hvad 
enten den nu er religiøs, politisk eller mo
ralsk -  til at undertrykke den enkelte og 
derved »udslukke ånden«.

Martin Drouzy

Le voleur 
(Tyven fra Paris)
Prod.: Nouvelles Editions de Films (Pa
ris), Les Productions Artistes Associes 
(Paris) og Compania Cinematografica 
(Rom) — 1967; Producere: Nobert T. 
Auerbach og Louis Malle; Inst.: Louis 
Malle; Manus.: Louis Malle og Jean- 
Claude Carriere efter roman af Georges 
Darien; Dialog: Daniel Boulanger; Foto: 
Henri Decaé; Farveproces: Eastman- 
color; Farvekonsulent: Ghislain Uhry; 
Klip.: Henri Lanoe; Arkitekt: Jacques 
Saulnier; Dekoration: Jacques Saulnier; 
Kostumer: Ghislain Uhry; Tone: Andre 
Hervee; Inst. ass.: Juan Luis Bunuel og 
Patrick Bureau; Medv.: Jean-Paul Bel- 
mondo, Geneviéve Bujold, Marie Du
bois, Frangoise Fabian, Julien Guiomar, 
Paul Le Person, Martine Sarcey, Mar- 
léne Jobert, Bernadette Lafont, Made
leine Damien, Christian Lude, Fernand 
Guiot, Marc Dudicourt, Jacqueline 
Staup, Charles Denner, Christian de Til
liere, Pierre Etaix, Roger Crouzet; 
Dansk distribution: United Artists; 
Spilletid: 120 min.; Dansk premiere: 
19.2. 1968 i Bellevue Teatret.

Louis Malles seneste film »Le vo
leur« vidner om en meget stærk konti
nuitet i den begavede filmskabers virke. 
Selv den diverterende »Viva Maria« har 
tematiske ligheder med Malles øvrige 
film, men hvor debutfilmen »L’Ascen- 
seur pour l’echafaud« fra 1957 relativt 
unuanceret viste Malles ensomme men
neske, har instruktøren siden finslebet 
sin teknik, og film efter film -  fra »Les 
amants« til »Le feu foliet« -  har væ
ret en bekræftelse på Louis Malles kon
stante udvikling som filmkunstner. »Le 
voleur« er Louis Malles både bedste og 
smukkeste og mest gennemarbejdede og 
mest gribende film.

Umiddelbart kan filmens historie må
ske forekomme en smule bizar, men den 
nøgterne og helt usentimentale skildring 
af en gentlemantyv fra århundredskiftets 
Frankrig viser sig meget hurtigt at have 
relation til nutiden. Uden at forråde fil
mens historie registrerer Malle i sin per
sonskildring forudsætningerne for tresser
nes voldsmentalitet, og i sin ubarmhjerti
ge blotlæggelse af samfundets svagheder 
er filmen indirekte en stærk anklage mod 
nutiden (som f. eks. også Mizoguchis 
»Ugetsu Monogatari« er det). Og trods 
»Le voleur«s fortidige moder er skildrin
gen af omverdenen langt mere almen 
og derfor mere vedkommende end i 
»Le feu foliet«, hvis misantropiske uni
vers er stærkt afgrænset.

Som i flere af sine tidligere film kon
centrerer Malle sin fortælling inden for 
en kort tidsperiode, men i modsætning 
til de tidligere film har Malle denne gang 
valgt at berette om personernes fortid via 
en række lange tilbageblik, fortalt af ty
ven Georges Randal (Jean-Paul Belmon- 
do). Der startes i filmens nutid. Mens 
Randal under et tyvetogt ransager en rig
mandsvilla, ransager han også sin fortid. 
Han blev første gang tyv i en alder af 
25 år. Handlingen var da impulsiv og 
først og fremmest en reaktion på, at hans 
elskede kusine Charlotte (Geneviéve Bu
jold) mod en klækkelig medgift var lo
vet bort til en anden. Uden at forfalde 
til populær freudiansk psykologi se ren ac
cepterer Malle det faktum, at årsagen til 
Randals passion for tyverier dybest set 
er uforklarlig. Senere oplæres den bega
vede amatør Georges Randal af en ka
tolsk pater (Julien Guiomar), der nærer 
samme patologiske lidenskab for det bi
zarre erhverv. Mere end begæret efter 
rigdom forklares tyverierne som givende 
tyvene en fryd, der synes at nærme sig 
katharsis. Et par replikker antyder, at 
den ejendommelige lystfølelse måske kan 
føres tilbage til et aldrig helt forklaret 
had til det bestående samfund, men der 
er aldrig tilløb til at iklæde personerne et 
falsk myteskær å la Robin Hood (som 
f. eks. i den romantiserende »Bonnie and 
Clyde«).

Samfundet viser Malle os set med ty
vens øjne, og karakteristisk er det, at in
gen af filmens personer i almindelig for
stand kan betegnes som hæderlige men
nesker. Alle er på en vis måde tyve. 
Randals første offer efter at han er ble
vet professionel, er en belgisk industri
mand (Fernand Guiot), tilsyneladende en 
agtværdig borger, reelt mere skruppelløs 
end tyvene. Han taler om kapitalens lov 
(først fortjeneste, så udbytte til arbejder
ne) og synes overhovedet ikke at stille 
etiske fordringer til sig selv eller til livet. 
En ulykke på hans fabrik har kostet 15 
arbejdere livet, men begravelsen betragtes 
af industrimanden udelukkende som god 
reklame for virksomheden.

Georges Randals onkel (Christian 
Lude) viser sig også hurtigt at være en
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tyv af sind, om end han benytter legale 
metoder. Som værge for Georges har 
onklen administreret drengens formue, og 
da Georges vender hjem, er den efter
ladte arv svundet ind til ingenting. Kun 
værdiløse aktier er tilbage.

Heller ikke damerne går ram forbi. 
En søster (Marléne Jobert) til en af de 
tyve, som Georges en tid samarbejder 
med, lever af mænd, og veninden Ida 
(Frangoise Fabian) bruger sin modesalon 
i Paris som mødested for Randal og da
mer af det højere borgerskab, der giver 
tyven tip om sikre kup mod procenter 
af udbyttet. Og da Georges under et kup 
møder sit offers hustru (Marie Dubois), 
har denne forgæves forsøgt at stjæle fra 
manden, og hun viser sig senere mere 
end villig til at plukke Georges Randals 
onkel, der har udviklet en faible for pi
ger af alle racer.

Heller ikke en tilsyneladende idealistisk 
politiker levnes nogen ære. Der tales om 
begyndende anarki i samfundet, og poli
tikeren taler (som de Gaulle) om nød
vendigheden af at vende tilbage til for
tiden for at frelse nationen og genopvæk
ke idealerne, men denne spillen på væl
gernes primitive følelser gør politikeren 
suspekt, idet han ikke røber hvilke mi
nusser fortidsdyrkelsen kan indeholde.

Kun to af filmens skildrede mennesker 
afskrives ikke helt. Tyven Cannonier 
(Charles Denner) omfattes af Randal 
med en vis følelsesmæssig respekt (da 
den eftersøgte Cannonier skydes ned af 
politiet taber den stoiske Georges sin 
selvbeherskelse). Også kusinen Charlotte 
omfattes af Georges Randals blidere fø
lelser, men selv da de efter adskillige 
år genforenes, og efter onklens død kom
mer til penge (Georges skriver et falskt 
testamente, så Charlotte arver alt), næg
ter Georges at opgive sit erhverv. »Det 
er gået mig i blodet,« siger han i et fat
tigt forsøg på at forklare Charlotte år
sagen, og tidligere i filmen har han små- 
filosoferende sagt, at ingen undgår sin 
skæbne, og uden mange spørgsmål til 
sig selv, har Georges Randal fatalistisk 
accepteret sin skæbne som synonym med 
tyvens, har accepteret at han er outside
ren, den ensomme i et samfund, hvis 
forskrifter er anderledes end hans, mens 
dets mennesker ikke af den grund ejer 
større respekt for ejendomsretten end 
Georges.

Bag tyvens og Malles misantropiske 
univers (mere eller mindre tydeligt ses 
det i alle Louis Malles film) findes må
ske en uafklaret marxisme, men der er 
ingen dogmer i filmen. Heller ikke er der 
meget tilbage af den totale livslede, som 
Louis Malle så præcist og forstemmen
de skildrede i »Le feu foliet«, og kun 
tilsyneladende er Louis Malle en kølig 
og uengageret betragter. Hele tiden for
nemmes der en smertefuld desperation 
bag billederne, og misantropien bliver al
drig til foragt for mennesket, men kan 
måske tværtimod tydes således, at Malle

nærer en så stor respekt for mennesket, 
at han nødvendigvis må angribe menne
skene. Da Georges i filmens midte for
tæller pateren om en guillotinering, og 
om hvordan han pludselig fornemmede 
en stærk trang til at ændre samfundet, 
svarer pateren, at sådan er spillets reg
ler, men i filmens slutning er katolikken 
tilsyneladende parat til at rejse bort fra 
Frankrig for at søge andre værdier end 
de materielle. Også tyven Cannonier er 
kommet til den erkendelse, at samfun
det må ændres og siger, at menneskene 
kun respekterer styrken, hvorfor han vil 
bruge magt og terror. Georges vender 
sig herimod, og siger, at han er imod 
vold, han er bange for at blive revet 
med. Malle nærer ikke mange illusioner 
om menneskene, men synes nærmest ved 
at sige, at på trods af alle erfaringer er 
man nødt til fortsat at bevare håbet om 
en menneskeværdig fremtid.

Filmen er iscenesat med en impone
rende økonomi og præcision. Alt overflø
digt er skåret bort i billed rækkerne, og 
de stramt og funktionalistisk afmålte ka
merabevægelser viser nøjagtigt, hvad 
Malle vil have os til at se. Også person
skildringen er grebet an på denne måde. 
Ingen af personerne skildres med alle 
detaljer givet. Der mangler enkelte brik
ker i puslespillet, men netop dette prin
cip turde være en gevinst for filmen, 
idet Malle således sikrer sig et større 
engagement, en stærkere medleven, hos 
publikum. Kun i skildringen af den ka
tolske tyvepater kunne man have ønsket 
sig en større klarhed, idet det aldrig 
fremgår tydeligt, om præstekjolen kun er 
en forklædning eller om mennesket bag 
det sorte klæde oprindelig er præsteud- 
dannet, men senere frafalden på grund af 
sin ejendommelige lidenskab og måske 
også på grund af utilfredshed med kirken 
(men ikke skriftens ånd). Det sidste fore
kommer dog mere sandsynligt, fordi ty
ven Georges Randal i filmen accepterer 
ham som præst, ja oven i købet spørger, 
hvad der egentlig bliver af de penge, som 
katolikken samler ind til kirken. Men 
usikkerheden giver ikke filmens person
skildring slagside. Hertil bidrager selvføl
gelig også de fremragende skuespilpræ
stationer, der livgiver selv de mindste 
roller og yder Malles tørre humor fuld 
retfærdighed. Det er en meget civiliseret 
film. Per Calum.

Shakespeare Wallah 
(Shakespeare Wallah)
Prod.: Ismail Merchant/James Ivory, 
Indien 1965. Udlejning: Fox. lnstr.: 
James Ivory/ass.: M. Shafi, R. Subla. 
Manus.: R. Prawer, James Ivory. Foto: 
Subrata Mitra. Klip: Amit Bose. Satya- 
jit Ray. Medv.: Felicity Kendal, Shashi 
Kapoor, Geoffrey Kendal, Laura Lid
del, Madhur Jaffrey, Utpal Dutt, Jim 
Tyler, Parveen Paul, Prayagraj, Pincho 
Kapoor, Hamid Sayani, Partrap Shar- 
ma, Sudershan.
Prem.: 22.1. 1968, Camera. Længde: 125 
min. 3325 meter/rød.

Som alle nye filminstruktører må James 
Ivory finde sig i at blive sammenlignet 
med en hoben af de gamle. Rigtig nok har 
hans film »Shakespeare Wallah« både min
delser om Jean Renoir (»The River«) og 
George Cakor (»Bhowani Junction« og »Hel
ler in Pink Tights«), men allermest nær
liggende og allermest korrekt er det selv
følgelig at sammenligne Ivory med Satyajit 
Ray, som han da også gerne vedkender sig 
sin gæld til. Ray har komponeret musikken 
til »Shakespeare Wallah«, og han har også 
været rådgivende ved optagelserne. Ivorys 
beundring for ham gennemtrænger filmen. 
»Shakespeare Wallah« er fortalt med sam
me ligefremme og forfinede enkelhed som 
Rays Apu-trilogi, og den stiller anmelderen 
over for det samme problem -  et problem, 
man for øvrigt også støder på, når man 
beskæftiger sig med filmkunstnere som Jean 
Vigo og Eric Rohmer -  nemlig dette at 
skulle analysere og trænge ind i et værk, 
der i sin opbygning er helt usædvanlig ho
mogent, og hvor de forskellige komponen
ter kun vanskeligt lader sig isolere. James 
Ivory er filmfortæller, ikke det bitterste 
nyskabende eller eksperimenterende, og han 
kommer i sin form meget nær til det ideal, 
som Astruc opstillede i sit essay om »Ka
meraet som pen«.

»Shakespeare Wallah« fortæller historien 
om en skuespillertrup, »The Buckingham 
Players«, der turnerer i Indien, og om dens 
fallit i de nye tider. (»Wallah« er et indisk 
ord, der betyder »fortolker« eller »formid
ler«). Ind i denne historie er flettet en an
den om truppens ingenue, Lizze Bucking
ham, og hendes forelskelse i en rig, ung 
inder. Også denne historie bliver en fallit.

»Shakespeare Wallah« foregår i vore da
ge i et Indien, der er fuldt af modsætninger. 
Skuespillerne, der bærer på en britisk kul
turarv, kan ikke længere finde afsætning 
for denne. De støder gang på gang sam
men med samfundet, der har løst sig fra 
sine forpligtelser over for imperietidens en
gelske kultur, og som på én gang er ble
vet emanciperet og bagstræverisk. Men 
»Shakespeare Wallah« fortæller ikke blot 
om sammenstød mellem kulturer, men også 
om sammenstød mellem generationer. Lizzies 
forældre vil ikke acceptere hendes forelskel
se i den unge inder, Sanju Rai, og de pres
ser hende til at rejse hjem til England, til 
det England, hun aldrig har set, og som 
hun slet ikke længes efter. Selv bliver de 
i det Indien, der ikke længere har brug for 
dem.

James Ivory benytter i sin fortælling ofte 
den teknik at give os ét indtryk af en scene, 
som han derefter korrigerer ved at lade 
billedet udvide sig og vise os noget helt 
andet. Rent formelt består denne teknik 
i, at han ofte lader sekvenserne åbne sig 
i et nærbillede eller en halvtotal, hvorefter 
han lader kameraet glide tilbage til et total
billede. Filmens første scene er et eksem
pel på denne teknik. Vi befinder os ved kan
ten af en kunstig sø, hvor skuespillerne er 
i færd med at opføre et superengelsk ro- 
kokko-lystspil. Rays musik til scenen er 
pompøs og fuld af europæiske klangfarver. 
Indstillingen skifter, og vi ser de indiske 
tilskuere i ærbødig og uforstående afstand. 
Citharmusik toner frem, og en vildfaren 
okse afbryder skuespillet. Den indiske vir
kelighed er brudt in d .. .
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Den efterfølgende, næsten stumme tog
sekvens præsenterer os for skuespillerne in 
private. Ud over Anthony og Carla Buck- 
ingham og deres 18-årige datter Lizzie be
står truppen af en ældre, resigneret gentle
man, Bobby, og to unge indere, Aslam og 
Sharmaji. Sharmaji er forelsket i Lizzie. 
Ivory lader os kun i fire-fem korte scener 
ane denne forelskelse, der aldrig bliver fuld
byrdet, fordi den unge mand ikke har mod 
til at erklære sig.

Skuespillerne er engageret til at spille for 
en fyrste, og han er måske den af alle deres 
tilskuere, der kommer nærmest til at for
stå Shakespeare. Hans tale er spækket med 
halvfilosofiske citater og randbemærknin
ger, som han fremsætter i et lavmælt og be
drøvet tonefald. (»We go to Shakespeare, 
not only for his poetry, but also for his 
wisdom«). Også ham byder de nye tider 
imod. Hans position er ikke længere, hvad 
den har været. Han hengiver sig til ørkes- 
løse sysler, laver småreparationer på sin 
gamle Rolls-Royce og drømmer sig tilbage 
til gamle tiders glans, når han lytter til 
Shakespeares ord. For Shakespeare har 
»bedre end noget andet menneske forstået 
at skildre en konges kvaler«, (»Uneasy lies 
the head that wears the crown. True! Very 
true!« betror han os). Han har ønsket at se 
»Anthony and Cleopatra«. Hans eget palads 
benyttes som naturlig dekoration til skue
spillet, og selv om scenen på den måde 
får omtrent samme struktur som i det eliza- 
bethanske teater, benytter Ivory stilsam
menstødet mellem de romerske dragter og 
den indiske arkitektur til endnu en gang at 
minde om de omgivelser, Shakespeare hér 
må trives i.

I udescenerne anbringer Ivory sine per
soner fortrinligt i landskabet. Således i den 
scene, der følger efter besøget hos fyrsten, 
og i hvilken vi bliver præsenteret for Sanju 
Rai. Skuespillerne er med deres gamle bil 
gået i stå på en støvet landevej. I en rolig 
skiften mellem longshots og halvtotaler la
der Ivory os følge med i samtalen, samtidig 
med at han demonstrerer den følelse af 
forladthed der falder over selskabet.

Først da natten falder på, får truppen 
hjælp. Sanju Rai kommer kørende hjem 
fra jagt i sin jeep. Der er en øjeblikkelig 
kontakt mellem ham og Lizzie. Skuespiller
ne bliver inviteret til at overnatte hos ham.

Da skuespillerne rejser videre til bjergbyen 
Kalikhet, følger Sanju Rai efter, ikke blot 
for at være i nærheden af Lizzie, men også 
for at besøge sin elskerinde miss Manjula, 
der er en feteret filmskuespillerinde og den 
eneste person i filmen, der er tegnet helt 
med sort.

Det er typisk for Sanju Rai, at han ikke 
tænker på konsekvenserne af sit dobbelt
spil. Nok er han både rig og smuk, og nok 
er han verdensmand, men han ligger under 
for en næsten naiv entusiasme, når han stø
der på ting, der virkelig kan optage ham. 
På et lille stikord fra Lizzie kaster han sig 
ud i en næsten parodisk barnlig fortælling 
om de tigre, han har skudt. Han fortæller 
også om en film, han vil lave. Den skal 
handle om rytme -  om rytmen i naturen, 
v a n d ,  d e r  d r y p p e r  o g  h e j r e r ,  d e r  b a s k e r  m e d  
vingerne. Og den skal slutte med det første 
trommeslag. »But the first drumbeat was 
the heart,« siger Lizzie. Sanju Rai kan ikke 
følge hende. Han er aldrig nået så vidt som 
til at tænke over mennesker. Som type er

han nærmest »naturens muntre søn«, men 
tegnet uden den mindste nedladenhed fra 
Ivorys side. Hans forelskelse i Lizzie er 
lige så impulsiv som alt, hvad han ellers 
foretager sig. Det ryster ham, da det går 
op for ham, at Lizzie mener det alvorligt 
og vil forloves (»They say I’m going to be 
like my mother, so you better watch out«). 
Han havde aldrig tænkt så langt.

Præsentationen af miss Manjula er én af 
de mest usædvanlige sekvenser i »Shake
speare Wallah«. Til akkompagnement af 
noget, der vel nærmest er indisk popsang, 
panorerer kameraet langsomt horisonten 
rundt i en pittoresk bjergegn, indtil det til 
sidst langt nede på en sti fanger en kvinde, 
der danser umotiveret rundt. I en ret hurtig 
klipning følger man derefter danserinden, 
der præsenteres i nogle ret krukkede vink
ler. Pludselig vider billedet sig ud, og vi 
ser et filmhold, der er travlt optaget af at 
filme hende. Ved siden af filmholdet sidder 
Sanju Rai og kigger på.

Det er morsomt at bemærke, at Ivory i 
denne scene har byttet om på sit kamera 
og filmholdets. Hele dansesekvensen er fo
tograferet i den stil, som det tilstedeværen
de filmhold ville have benyttet, mens deres 
kamera til gengæld står stille på det sted, 
hvor Ivorys burde have stået.

Kalikhet er et tilflugtssted for skuespil
lertruppen. Hér har man venner, og hér 
plejer man at møde stor interesse for Sha
kespeare, ikke mindst på det lokale gym
nasium. Men skuffelserne følger med. 
Værtinden på pensionatet Gleneagies, hvor 
skuespillerne bor, har kun dårlige ting at 
fortælle. Det går ikke så godt for 
den engelske koloni, og hun selv og 
manden tænker på at sælge og rejse 
hjem. Buckinghams mister deres sid
ste tilflugtssted. Hele sekvensen fra Ka
likhet, hvor skuffelse følger på skuffelse, er 
fortalt med en knugende sindighed og 
resignation. Ivorys diskretion er hér så stor, 
at han ofte anbringer kameraet i stor af
stand fra personerne. Således i den samta
le, hvor Sharmaji må bede Tony Bucking- 
ham om de penge, han har til gode. Hele 
scenen er optaget i to longshots. Anderledes 
er det i den efterfølgende scene, hvor As
lam, den klassiske klovn, må fortælle mr. 
Buckingham, at han gerne vil rejse fra 
truppen. Scenen er taget i ét take i halv
total. Der er et næsten Keaton’sk drag over 
Aslams klovneansigt, mens han fremfører 
sin rodede og let komiske undskyldning.

Da Manjula erfarer Sanju Rais forhold 
til den engelske pige, forsøger hun at lægge 
sig imellem. Hun inviterer Lizzie til thé og 
forklarer hende med venlig giftighed, at 
hun ikke skal gøre sig nogle forhåbninger. 
Manjulas mellemkomst tvinger Sanju Rai 
til for første gang selv at tage initiativet. 
Han følger efter skuespillerne, og fra nu af 
bliver han en trofast tilskuer til deres fore
stillinger. Han forsøger også at få Manjula 
til at indse storheden i Shakespeare, og til 
sidst indvilliger hun i at komme og over
være en opførelse af »Othello«. Hendes for
sinkede ankomst til teatret er lige ved at af
bryde forestillingen, og da den ikke falder 
i  h e n d e s  s m a g ,  f o r s v i n d e r  h u n  ig e n ,  e n d n u  
inden den er forbi.

Hele denne scene er opbygget som et ge
nialt vekselspil mellem Othellos jalousi og 
Manjulas. Hver en replik og gestus fra ham 
på scenen afspejler sig i hendes opførsel

i logen. Hun rejser sig og går i det øjeblik, 
Othello har dræbt Desdemona. Men denne 
gang har hendes opførsel også været Sanju 
Rai for meget. Han afbryder forbindelsen 
med hende. Lizzie er klar over det, og fra 
dette øjeblik forsøger hun at annektere 
ham. Hun giver ham lov til at blive hos sig 
om natten. Men netop mens de to oplever 
deres største lykke, beslutter hendes foræl
dre definitivt, at hun skal rejse hjem. Sce
nen på forældrenes værelse er stum, men 
Ivory gentager på lydsporet det togfløjt, der 
tidligere i filmen har været rejsemotivet. 
Lizzie bliver ikke længere spurgt, om hun 
har lyst til at rejse hjem. Beslutningen er 
truffet.

Resten af filmen er et endeløst sammen
stød mellem Lizzies miljø og Sanju Rais. 
Han vogter skinsygt over alt, hvad hun fo
retager sig, ikke mindst på scenen. Han fin
der det upassende, at hun optræder i nat
kjole, og da nogle mandlige tilskuere en af
ten ved en opførelse af »Romeo og Julie« 
fløjter efter hende, går han amok og giver 
sig til at slå løs på dem. »The Buckingham 
Players« fører roligt spillet til ende, mens 
hele salen syder af slagsmål.

Sanju Rai forsøger ikke at undskylde sin 
opførsel over for Lizzie. Han vil blot have 
hende til at forstå den, og det kan hun ik
ke. Hans æresbegreb, hans »izzat«, har in
gen betydning for hende. For hende er det 
selve livet at spille skuespil, og han indser 
før end hende, at de to aldrig vil kunne 
blive lykkelige sammen.

I filmens allermest bevægende scene frier 
hun til ham. Hun gør det med ordene: »I’ll 
do anything you want. You just have to 
tell me.« Kameraet glider langsomt bort fra 
hende og op på hans ansigt, der er ubevæ
geligt. Da vi atter ser hendes ansigt, for
står vi, at hun har forstået. Hun gør sig fri, 
og de skilles med et par almindelige be
mærkninger om, at de ses igen i morgen. 
Lizzie accepterer sine forældres krav og rej
ser hjem til England. I det øjeblik, hun står 
på båden og vinker farvel, mindes hun sin 
kærlighed i et kort flash back til en scene, 
vi ikke før har set. Hun sidder i et stort, 
støvet, solfyldt lokale og spiller på et for
stemt klaver. Sanju Rai kommer ind og 
fuldfører den skala, hun prøvede at spille. 
Hele scenen virker meget stiliseret. Måske 
har Lizzie slet ikke oplevet begivenheden 
på den måde. Hun er sikkert allerede be
gyndt at lægge et romantisk lys over sin 
kærlighedshistorie.

»Shakespeare Wallah« er James Ivorys 
anden film. Hans første foregår også i In
dien og hedder »The Householder«. Han 
har tidligere -  fra midten af halvtredserne 
-  lavet nogle kortfilm om kunst. For tiden 
arbejder han på en film i New York.

Det er svært at finde et ord, der kan 
beskrive stilen i »Shakespeare Wallah« bed
re end gammeldags. Ivory arbejder med helt 
traditionelle indstillinger og klip, og når 
man har set filmen, tvivler man på, om den 
overhovedet kunne være lavet spor ander
ledes. Hans følelse for sine personer er stor, 
og selv de mindst sympatiske af dem, som 
Manjula og moderen, er tegnet med uhyre 
d i s k r e t i o n .  D e r  e r  s l e t  ikke tale om a t  ud
levere personerne på nogen måde. Denne 
diskretion er ofte lige ved at gå over i 
frygtsomhed. I den scene, hvor man ser 
Sanju Rai og Lizzie i sengen sammen, la
der han billedet være uskarpt i mange se-
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kunder, og de to ansigter kommer først i 
fokus i selve det øjeblik, hvor Ivory klip
per videre til næste scene. Han har god 
sans for landskaber, men han taber aldrig 
personerne af syne, og når han en gang 
imellem klipper fra halvtotaler til long- 
shots, er det kun, fordi landskabet spiller 
en psykologisk rolle i den pågældende sce
ne. Hans interiører er ofte diffuse i belys
ningen som flere af de første ny-bølgefilm. 
Han benytter ikke mange kamerabevægel
ser, undtagen i de scener, hvor der spilles 
skuespil. Han har øjensynlig hele tiden 
holdt sig for øje, at skuespilopførelserne 
ikke måtte blive blot affotograferinger. 
Smukkest er bevægelsen på det sted, hvor 
vi overværer en opførelse af »Helligtrekon
gersaften«. Ganske langsomt lader Ivory 
kameraet køre tværs over scenen fra den 
ene kulisse til den anden, mens de ageren
de træder inden for billedrammen netop i 
det øjeblik, hvor deres replikker skal falde. 
Hans benyttelse af spejlbilleder er også 
meget original og hænger nært sammen 
med den føromtalte pars pro /o/ø-fotogra- 
fering, der har mange mindelser om »Au 
hasard, Balthazar«.

Rollerne i »Shakespeare Wallah« er besat 
med en række skuespillere, der i det dag
lige liv har samme funktion og omtrent 
samme familiære relationer, som de har i 
filmen. Deres spil er glimrende, og Felicity 
Kendall, der spiller Lizzie, har ét af de 
mest udtryksfulde ansigter man mindes at 
have set i lange tider. Ivory har udtalt at 
han gerne ville lave endnu en film med 
hende. Den skulle foregå blandt engelsk
indere i London og den skulle tage sin be
gyndelse dér, hvor »Shakespeare Wallah« 
slutter. Ib Lindberg

Le vieil komme et Venfant 
(Den gamle mand og 
drengen)
Prod.: Pac - Valoria - Renne Production, 
Frankrig 1966. Udlejning: Gloria. Instr.: 
Claude Berri. Manus.: Claude Berri, Mi
chel Rivelin, Gerard Brach. Efter: Berri’s 
story. Foto: Jean Penzer. Klip: Sophie 
Coussein. A.d.: G. Levy & M. Petri. 
Musik: Georges Delerue. Medv.: Michel 
Simon, Luce Fabiole, Alain Cohen, Ro
ger Carel, Paul Preboist, Charles Den- 
ner, Jacqueline Rouillard, Aline Ber
trand, Sylvine Delannoy, Marco Perrin, 
Elizabeth Rey.
Prem.: 18.1. 1968, Alaxandra. Længde: 
90 min. 2395 meter/rød.

Claude Berris debutfilm er et lille stykke 
erindringspoesi med en uventet perspektiv
rigdom i skildringen af en lille jødisk drengs 
samvær med en forstokket gammel »onkel« 
på landet i Frankrig under krigen. Berri 
lægger ikke skjul på erindringen, genkaldel
sen, som filmens udgangspunkt. Drengen 
var otte år i 1943, får vi straks at vide, og 
parallelt med de første scener, der viser os 
drengens aktivitet og gale streger sammen 
med kammeraterne i Paris (de stjæler lege
tøj i en forretning, ryger på toilettet osv.) 
kommenteres genoplevelsen på lydbåndet: 
»Min skæbne var at skaffe dem (forældre
ne) bekymringer« -  og efter flere gale 
streger: »Efter dette kunne man ikke læn
gere være i tvivl om vor afstamning -  
Langmann var ikke længere et navn fra 
Alsace.« Situationen er ridset op, den lille

familie er jødisk, og drengens virkelyst 
skaber uheldig opmærksomhed om ham og 
forældrene, og kan afsløre deres identitet.

Herefter vælger filmen at give sig gen
oplevelsen i vold; fra det øjeblik drengen 
kommer på landet og møder den gamle 
Pépé, opleves filmen som nutid. Den følger 
nu med udelt opmærksomhed det på én 
gang enkle og subtile spil mellem to per
sonligheder, der -  skønt aldersmæssigt to 
modpoler -  nærmer sig hinanden i hengi
venhed og venskab. Pépé føler sig »distan
ceret af begivenhederne«, for han oplevede 
1914 som en folkefront og har denne gang 
mindre energi til at kaste sin sympati ind 
i begivenhederne. De opleves også af andre 
end ham som perifere, fjerne signaler om 
at verden uden om er af lave. Krigen i 
denne landsby i Dauphine er radioens bul
letiner og kodemeddelelser, lyset der går 
ud, generatorer på bilerne, byttehandler 
med naturalia, og truende plakater på hus
murene.

Pépé er fuld af fordomme og tilkendegi
ver hyppigt en forstokket antisemitisme. 
Drengen har haft sit besvær med at lære 
et nyt navn og en ny identitet (»En dreng 
i din alder bør kunne sit navn«, formanede 
faderen inden afrejsen fra Paris, men fik 
svaret: »Jamen, det er jo ikke mit navn!«), 
og der er åndeløse øjeblikke, hvor han går 
i stå midt i Fadervor eller har svært ved 
at forholde sig upåvirket i de stadigt tilba
gevendende samtaler om jøderne. Men han 
lærer at spille med, lærer at ramme Pépés 
fordomme, samtidigt med at han også mø
der diskriminationen fra en anden kant: de 
jævnaldrende i skolen reagerer på den 
fremmede fugl, pariseren.

Det er udtryk for filmens sikre kunst
neriske balance, at sandheden om den lille 
Claude aldrig røbes for Pépé, at vi spares 
for den nemme afsluttende sentimentalitet. 
Måske har Pépé haft sine anelser til 
sidst, måske ikke. For filmen er det uvæ
sentligt.

Men det er også udtryk for filmens blu
færdighed, den lever på det antydende og 
implicite, og jagter ikke de bastante kon
stateringer. Det psykologiske mønster er 
fintvævet og uden skematik. Kameraet føl
ger personerne med diskret opmærksomhed, 
lader handlingen udfolde sig inden for bil
ledrammen i foretrukne totale og halvtotale 
indstillinger. Subjektivt kamera anvendes en 
gang imellem som et middel til at give 
diskret indsigt i drengens situation. Da han 
er med Pépé til messe ses præsten skråt 
nedefra i en vinkel, der også udtrykker 
drengens fremmedhed over for den pågæl
dende situation og en kirkelig handling, der 
i hans øjne må være nærmest uforståelig.

Berris debut når betydeligt længere i sin 
personkarakteristik end flertallet af de film 
der giver sig af med at psykologisere med 
facit i ærmet. Den røber, at Berri er en 
filmkunstner med stor menneskekundskab 
og tillige ejer en sjælden fortrolighed 
med barnets verden. Det er vidunderligt, 
a t  e n  a f  f i l m k u n s t e n s  s t ø r s t e  s k u e s p i l l e r e ,  
Michel Simon, lever så stærkt i denne film 
og naturligt føjer træk af sin egen person
lighed ind i den (kærligheden til dyrene 
f. eks.); det er dog ikke mindre vidunder
ligt at en ung debutant så forbløffende sik
kert formår at placere ham i filmens struk
tur uden at dens balance forrykkes afgøren
de. Øystein Hjort

Le Départ 
(Starten)
Prod.: Elizabeth Films Prod. (M. Ur
ban), Belgien 1967. Udlejning: Athena/ 
Camera. Instr.: Jerzy Skolimowski/ass.: 
Jean-Emile Caudron. Manus.: Skoli- 
mowski, Andrej Kostenko. Foto: Willy 
Kurant. Klip: Bob Wade, N. Beck- 
mans. Musik: K. T. Komeda. Medv.: 
Jean-Pierre Léaud, Catherine Duport, 
Jacqueline Biz, Paul Roland, Leon Do
ry, Georges Obry, Lucien Charbonnier, 
John Dobrynine, Bernard Graczyk, 
Maxane, Marthe Dugard, Jacques Cor- 
tois.
Prem.: 6.2. 1968, Camera. Længde: 89 
min. 2510 meter/grøn.

Bonnie and Clyde 
(Bonnie og Clyde)
Prod.: Tatira-Hiller, Warren Beatty, USA 
1967. Udlejning: Paramount. Instr.: Ar
thur Penn/ass.: Jack N. Reddish. Ma
nus.: David Newman, Robert Benton. 
Foto: Burnett Guffey (t-c). Klip: Dede 
Allen. Musik: Charles Strouse. A. d.: 
Dean Tavoularis. Medv.: Warren Beatty, 
Faye Dunaway, Michael J. Pollard, Ge
ne Hackman, Estelle Parsons, Denver 
Pyle, Dub Taylor, Evans Evans, Gene 
Wilder.
Prem.: Kinopalæet, ASA Bio 21.2. 1968. 
Længde 111 min. 3060 meter/gul.

Les demoiselles de 
Rochefort
(Pigerne fra Rochefort)
Prod.: Pare Film/Madeleine, Mag Bo
dard, Gilbert de Goldschmidt, Frankrig 
1967. Udlejning: Constantin. Instr.: Jac
ques Demy/2nd unit: Charles Chieusse, 
ass.: Michel Romanoff. Manus.: Jacques 
Demy. Foto: Ghislain Cloquet (e-c/print 
i t-c/Franscope/35 mm). Klip: Jean Ha
mon. A.d.: Bernard Evein. Musik: Michel 
Legrand. Koreografi: Norman Maen. 
Sp. effeets: Louis Seurat. Medv.: Cathe
rine Deneuve, Frangoise Dorleac, Geor
ge Chakiris, Grover Dale, Danielle Dar- 
rieux, Michel Piccoli, Gene Kelly, Jac
ques Perrin, Jacques Riberolles, Henri 
Crémieux, Patrick Jeanet, Genevieve 
Thénier, Pamela Hart, Leslie North, 
René Bazart, Dorothée Blank, Agnes 
Varda, Daniel Mocquay, Peter Ardran, 
Sarah Butler, Jane Darling, Lindsay Do- 
lan, Keith Drummond, Taira Fernando, 
Johnny Greenland, David Hepburn, 
Alix Kirsta, Tony Manning, Connel Mi
les, Nicky Temperton, Wendy Barry, 
Ann Chapman, Tudor Davies, John 
MacDonald, Maureen Evans, Sarah Fle- 
mington, Leo Guerard, Bob Howe, Jer
ry Manley, Tom Merrifield, Albin Pa- 
hernik, Barrie Wilkinson, Maureen Will- 
sher.
Prem.: 8.1. 1968, Imperial. Længde: 126 
min. 3465 meter/rød.
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Carol White, ny lovende engelsk stjerne, 
der var et væsentligt aktiv for Michael 
Winner’s: »Jeg glemmer aldrig-hva-var’ed- 
nu-han-hed?«, og som også leverede en 
smuk præstation i den halvdokumentariske 
engelske TV-feature: »Kom hjem Cathy«.

★  =  M E S T E R V Æ R K  
* ★ *  S K A L  A B S O L U T  S E S  
* *  =  S E V Æ R D I G
*  =  K A N  T I L  N Ø D  S E S
•  -  L I G E G Y L D I G

Anders
Bodelsen

Martin
Orouzy

Bent
Gråsten

Øystein

Hjort Niels Jensen
Frederik G. 
Jungersen

Henning

Jørgensen
Poul
Malmkjær Ib Monty Morten Piil

Henrik
Stangerup

Jørgen
Stegelmann

D e n  g a m le  m a n d  og  d re n g e n  ( B e r r i ) ★  ★  ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★  ★

B o n n ie  og  C ly d e  ( P e n n ) ★  ★  ★  ★ ★  ★ * *  ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★ ★  ★ ★ ★

S h a k e s p e a re  W a lla h  ( I v o r y ) ★  ★ ★ ★  ★  ★  ★ • ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★  ★  ★ .

P ig e rn e  fra  R o c h e fo rt ( D e m y ) ★  ★  ★ ★  ★ • ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★  ★  ★  ★ ★  ★ ★  ★  ★  ★ ★ ★  ★  ★

B a g  k lo s tre ts  m u re  ( R i v e t t e ) ★  ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★  ★  ★ ★ ★ ★  ★ ★  ★  ★

S ta r te n  ( S k o l i m o w s k i ) ★  ★  ★ ★  ★  ★ ★ ★ • ★  ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★ •

T o n y  R o m e  ( D o u g l a s ) ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★  * ★  ★ ★ ★  ★

P a n s e r D ilig e n c e n  ( K e n n e d y ) ★  ★  ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★  ★

T y v e n  fra  P a ris  ( M a l l e ) ★ ★  ★  ★ ★  ★ ★ ★ ★  ★ • ★  ★ •

J e g  g le m m e r a ld r ig , h vad  var d e t  nu ( W in n e r ) ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ • ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★  ★ ★  ★

H o m b re  ( R i t t ) ★ ★  ★ ★  ★  ★ ★ ★  ★ ★ ★  ★ ★ • ★  ★

U lv e tim e n  ( B e r g m a n ) • ★  ★  ★  ★ ★ ★ • ★ ★  ★ ★  ★  ★ • • ★  ★

C h ic a g o  M a s s a k re n  ( C o r m a n ) ★ ★  ★ ★  ★ ★ ★  ★  ★ • • ★  ★

H u s e ts  o n d e  ån d  ( H o l t ) ★  ★ ★ ★  ★

P å  b a re  tæ e r  i p a rk e n  ( S a k s ) • ★ ★ • ★ ★ ★  ★ ★  ★

V e jle d n in g  i s id e s p rin g  fo r æ g te m æ n d  ( K e l l y ) ★ ★  ★  ★ ★ m • ★

G æ t hvem  d e r  k o m m e r til m id d a g  ( K r a m e r ) ★ ★  ★ • • ★ • ★  ★

F a r lig t  s p il i V e n e d ig  ( M a n k i e w i c z ) ★ ★  ★ • • • • ★ ★  ★

S å d a n  e r  d e  a lle  ( T h o m s e n ) • ★ ★  ★ ★ ★ • • •

F o r r y g e n d e  t i d e r  ( D a v i s ) • ★  ★ • • • • • ★

T h e  T r ip  ( C o r m a n ) • • ★  ★ • • •

N å r  W e s te n  e r  w ild e s t ( G r a h a m ) • • • • ★ •

G e n e r a l e r n e s  n a t  (L itvak} • • • • •
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debatomfilm
kritikken

»Kosmorama* 84 er udvidet bl. a. for at 
give plads til to artikler af M a r t i n  
D r o u z y  og af P e t e r  K i r  k e g a a r  d, 
P e t e r  L ar  se n og P e t e r  M a d s e n ,  
der er udsprunget af Søren Kjørups gen
nemgang af filmkritiske holdninger i for
rige nummer. Kjørups artikel undslap des
værre ikke et par meningsforstyrrende 
trykfejl: på side 88, 3. spalte øverst, skulle 
nyt afsnit således have været indledt med 
»Jeg mener ikke, at en films form og ind
hold i k k e  kan skilles i en analyse*; ordet 
»ikke* var faldet ud. På side 91 skulle sid
ste sætning i afsnittet før mellemrubrik i 
første spalte have været afsluttet således: 
» ... at opleve de væsentlige film så dybt 
og r i g t  som muligt*. I stedet for »rigt* 
havde artiklen »rigtigt*. Rettelsen til s. 88 
korrigerer også opfattelsen af Kjørups tekst 
som den citeres i indlæggets s. 4, spalte 1.

Fyldepen 
contra kamera

Der er to slags mennesker i verden -  
dem, der tænker med hjernen, og dem, der 
tænker med øjnene (for naturligvis ikke at 
tale om dem, der slet ikke tænker). De før
ste arbejder med abstrakte begreber og med 
klare ord og tanker. De andre tænker i bil
leder. De første er som regel dem, der skri
ver bøger og holder foredrag. De andre 
laver skulpturer, malerier eller film. De før
ste lever deres liv i logikkens og forstan
dens verden, de andre i den poetiske erken
delses verden. De første er filosoffer, 
de andre er digtere eller kunstnere.

Man får hurtigt øjnene op for, at disse 
to tankeverdener ikke har ret meget med 
hinanden at gøre. Allerede Platon advarer 
os i sin berømte lignelse om hulen mod det 
skyggespil, der finder sted på væggen. Ef

ter hans opfattelse må menneskene forlade 
hulen for at komme til at leve i det klare 
lys fra den sande verdens, ideernes sol. Den 
samme mistillid til billedet møder vi igen 
efter det 17. århundrede i en lang filoso
fisk tradition, der har sin oprindelse hos 
Descartes. Det indrømmes i den, at billeder
ne er allestedsnærværende i åndslivet, men 
at man for enhver pris må være på vagt 
over for dem og altid holde sig til ideens 
klare lys. Enhver opholden sig ved eller til
bagevenden til billederne er tegn på util
strækkelig åndelig aktivitet og intellek
tuel dovenskab. Det er en tilbagevenden 
til et infantilt stadium . . .  Det er indlysen
de, at de, der ser sådan på det, må be
tragte filmkunsten ikke bare som farlig un
derholdning, men som noget direkte øde
læggende og skadeligt. Den er et nyt 
opium for folket. I sin bog »Filmkund
skab« fremholder Ebbe Neergaard for os 
det skræmmebillede, som G. Duhamel i 
1937 tegnede af de nye meddelelsesmidler, 
filmen og radioen, som dengang begyndte 
at gribe om sig. Siden 1937 er der løbet 
meget vand i stranden. Filmkunsten har ik
ke alene haft sine profeter og martyrer -  
den har også haft sine teoretikere og histo
rikere. Der undervises i den i skolerne. Den 
er blevet et eksamensfag. Og alligevel bliver 
filosofferne og de, der skriver bøger, ved 
med at nære en mærkværdig mangel på for
ståelse for den. Så sent som i 1961 kunne 
en lærd professor ved Århus Universitet i 
dybeste alvor skrive om »filmens sugge
stionskraft«: »Det forholder sig så para
doksalt, at netop fordi den virkning, som 
filmen udøver, så længe man er naglet til 
lærredet, er alt opslugende, efterlader den 
sig så få spor i sindet. Så snart man kom
mer ud af biografen, ryster man oplevelsen 
af sig. Man føler trang til at frigøre sig for 
indtrykket, simpelt hen fordi det været for 
stærkt.« (K. E. Løgstrup, Kunst og Etik, 
s. 45—46).

Men når filosofferne viser en sådan rin
geagt for billedernes verden, skal det ind
rømmes, at filmkunstnerne som oftest giver 
dem igen råt for usødet. Og det gør de ikke 
bare, fordi de er på vagt over for teore
tikerne og de klare ideers verden, men 
også fordi de i videre forsand nærer en for 
dem karakteristisk mistillid til papiret og det 
skrevne ord. Deres største rædsel er at 
skulle illustrere en drejebog. Det, de spon
tant gør -  eller bestræber sig for at gøre -  
er at tænke direkte i billeder. De vil selv 
skabe drejebogen og hele filmen stykke for 
stykke, mens de optager den. A. Astruc 
fandt på det meget rammende udtryk, at 
filmfolk må benytte selve kameraet som 
pen. Om Nadvergæsterne ved vi for eksem
pel, hvordan Ingmar Bergman undfange
de den ud fra et billede og en indre vision: 
»En præst lukker sig inde i sin kirke og si
ger til Gud: Nu venter jeg her, tU du åben
barer dig. Tag så megen tid tU det, som 
du vU. Jeg kommer alligevel ikke tU at gå 
herfra, før du har åbenbaret dig.« (VUgot 
Sjoman, L 136, s. 16). Det er ud fra denne 
første visuelle ceUe og senere skridt for 
skridt under arbejdet, at filmen lidt efter 
lidt har taget form -  og slet ikke ud fra en 
på forhånd tilrettelagt drejebog. Jean-Luc 
Godard har for nylig udtalt sig i samme 
retning: »Hvis det, det gælder om, er at ar
bejde på papiret, hvorfor så lave film?. . .  
Det er, mens man optager filmen, man

skal finde frem tU de ting, der skal filmes, 
ligesom man laver et maleri ved at anbrin
ge den ene farve på lærredet efter den an
den. Eftersom det er ved hjælp af et ka
mera, man skaber filmkunst, kan man lige 
så godt se bort fra papiret.« (Cahiers du 
cinéma nr. 194).

Det viser sig altså at være overordent
lig vanskeligt at slå bro meUem dem, der 
tænker i billeder, og dem, der tænker i ord. 
De to tankeverdener synes at være skUtfra 
hinanden med en uoverstigelig mur. Derfor 
er filmkritikerens situation hverken attrå
værdig eller særlig behagelig. Hans opgave 
består nemlig netop i at skabe kontakt mel
lem disse to verdener, i at slå bro meUem 
billedet og ideen og i at tale i ord og klare 
tanker om en kunst, der ifølge selve sit væ
sen er visuel. Og når han gør det, risikerer 
han at forråde enten den ene eller den an
den af disse to verdener, som han prøver 
på at sætte i forbindelse med hinanden -  
eller dem begge på en gang. Han kan me
get let komme tU at sidde mellem to stole. 
Det vanskelige i hans opgave kommer klart 
tU udtryk i Søren Kjørups artikel i »Kos
morama«, nr. 83. Ligegyldig hvordan kri
tikeren griber opgaven an, risikerer han at 
forfejle sit mål. Taler han om film ud fra 
de klare ideer, dvs. ud fra filosofiske, mo
ralske, sociale eller politiske synspunkter, 
beskylder man ham for ikke at beskæftige 
sig med kunstværket, som Kjørup med rette 
beskylder Penelope Houston for at gøre det. 
Beskæftiger han sig derimod udelukkende 
med biUedeme, bebrejder publikum ham 
som regel, at han kun taler teknik, og at 
han kun udøver sin virksomhed som kriti
ker til benefice for de få udvalgte.

Hvordan skal vi komme ud af dette di
lemma? Simpelt hen ved at forsøge at tage 
ikke alene filmkritikerens rolle og opgave, 
men også selve hans eksistensberettigelse op 
til overvejelse. I den ovenfor omtalte arti
kel beskæftiger Søren Kjørup sig med film
kritikkens »opgaver og metoder«. Han for
søger med andre ord at besvare spørgsmå
let: »Hvordan kan filmkritik gribes an?« 
Men først må man stille et andet og endnu 
mere radikalt spørgsmål. Det drejer sig 
nemlig ikke bare om »hvordan«, men også 
»hvorfor«. Hvorfor skal vi overhovedet øve 
filmkritik? Det er nemlig absolut ingen selv
følge, at det skal gøres, og det er på ingen 
måde nok at sige, at »det er både naturligt 
og vigtigt at diskutere film, hvis man ellers 
holder af denne kunstart.« Spørgsmålet er 
nemlig, hvorfor det er naturligt. Selv om 
vi altså med andre ord let kan blive enige 
om, at filmskribentens opgave er vanskelig, 
må vi først og fremmest spørge os selv, 
hvorfor den overhovedet er nødvendig.

Det er det, vi i det følgende gerne ville 
prøve at belyse. For at kunne gøre dette, 
vil vi i korthed undersøge den rolle, som 
henholdsvis fyldepennen og kameraet, pa
piret og filmstrimmelen, kort sagt ordet og 
billedet spiller.

Deres indbyrdes forhold kan sammen
fattes i en enkelt sætning: billedet viser, 
mens ordet meddeler. Derfor udtrykker bil
ledet samtidig både mere og mindre end 
ordet.

1. Billedet udtrykker mindre end ordet
Et billede i sig selv siger ikke noget -  det 

viser bare. Hvor det ikke netop drejer sig 
om en rent didaktisk tegning eller om et



ordbillede, som ikke i første række er et 
billede, men et skrifttegn, gælder dette 
umiddelbart enhver form for billede. Og 
det gælder i særdeleshed for det fotografiske 
eller filmiske billede, som er en direkte 
gengivelse af den synlige virkelighed. Alt 
efter den sammenhæng, det optræder i, vil 
et sådant billede altså dække forskellige 
betydninger. Alle filminteresserede kender 
til Kuleshovs berømte eksperiment med 
et nærbillede af Mosjoukine. Den russiske 
instruktør havde lavet følgende montage: 
et dækket bord -  et nærbillede af Mosjou
kine -  liget af en ung kvinde -  Mosjoukine
-  et barn i sin vugge -  Mosjoukine. De til
skuere, der så denne sekvens, var fulde af 
beundring for Mosjoukines kunst: hans an
sigt udtrykte henholdsvis grådighed, sorg og 
rørelse. Men i virkeligheden var ansigtsud
trykket nøjagtig det samme hele tiden, ef
tersom det var det samme billede, Kule
shov benyttede hele vejen igennem. Det var 
tilskuerne selv, der på grund af instruktø
rens snedige klipning tillagde skuespilleren 
deres egne reaktioner. Uden selv at ane det 
fortolkede de billederne og fik dem til at 
udtrykke mere, end de i virkeligheden vi
ste.

I sin kortfilm Brev fra Sibirien har Chris 
Marker endnu tydeligere bevist, at et bille
de i sig selv intet siger. Tre gange i træk 
viser han nøjagtig den samme scene, men 
hver gang med forskellige kommentarer. 
Første gang er teksten afgjort sovjetvenlig: 
vi ser bl. a. en mand, der bliver præsenteret 
som »en malerisk skikkelse fra de boreal- 
ske egne«. Anden gang fremstilles Sibirien 
ikke mere som et paradis, men som et hel
vede: manden bliver til »en frygtindgydende 
asiat«. I den tredje version, der blot skal 
fremtræde som saglig og realistisk, får vi 
endelig at vide, at billedet i virkeligheden 
forestiller en »jakut, der lider af skeløjet
hed. Og det mest forbløffende af det hele 
er, at billedet i alle tre tilfælde passer nøj
agtigt til teksten! Her har vi altså det bed
ste bevis på, at et billede (eller en billed
strimmel) ikke kan betragtes som et sprog 
i egentlig forstand. Filmen viser os, hvad 
kameraet har registreret, men vi må selv 
tyde det.

I virkeligheden er hele processen jo nok 
lidt mere kompliceret end som så. En film
instruktør pl-jer nemlig ikke at registrere 
hvad som helst. Og han bevæger heller ik
ke kameraet helt tilfældigt. Han vælger 
både kameravinkler og -bevægelser, billed
komposition osv. Senere -  ved klippebordet
-  bestemmer han scenernes og sekvenser
nes respektive længde og den rækkefølge, 
hvori de skal optræde. Selv om han -  som 
den amerikanske instruktør Michael Snow 
har gjort det i sin eksperimentalfilm Wa- 
velength, der for nylig blev prisbelønnet 
ved filmfestivalen i Knokke -  nøjes 
med at lade sit kamera inspicere et 
tomt værelse i 46 minutter, må man gå ud 
fra, at disse 46 minutter skal afsløre en be
stemt hensigt. Gør de ikke det, er det ikke 
længere filmkunst, men blot et filmisk do
kument. Enhver filmkunstner må nødven
digvis arbejde ud fra en bestemt idé. Lad 
os med Kjørup kalde den, hvad vi vil: ind
hold, handling, tema, holdning. I hvert fald 
er den at finde i enhver film, der bærer sit 
navn med rette -  der må altid være en vis 
rød tråd og et princip, hvorefter filmen er 
tilrettelagt. Skal en film være vellykket,

må den nødvendigvis såvel i sin helhed som 
i sine enkelte dele afspejle dette princip. 
Og lad det så være sagt endnu en gang: 
dette princip har aldrig sin eksistens uden 
for selve værket. Hvis der virkelig er tale 
om et ægte kunstværk, indgår ideen i en 
uløselig enhed med billedet og kan aldrig 
skilles fra det. Man har lov til at skelne 
imellem dem, men man kan ikke skille dem 
ud fra hinanden. Den måde, kunstneren 
udtrykker sig på, er en integrerende del af 
det, han udtrykker.

Eftersom det er dit og ikke dat, kunst
neren har valgt at vise os, er de spørgs
mål, som melder sig for tilskuerne, følgen
de: Hvorfor viser han os det, han gør? Og 
hvorfor viser han os det på denne måde? 
Hvor vil han hen med det? Vi tror gerne 
på det, vi ser, men samtidig ved vi aldrig 
nøjagtig, hvorfor vi ser det! Eftersom bil
ledet ikke siger noget, men bare viser, kan 
betydningen af det, vi ser, kun være under
forstået. Det er tilskuernes -  enhver til
skuers -  opgave at forvandle det implicite 
til det eksplicite -  det underforståede til 
det udtrykkelige. Sagt med andre ord: at 
tyde filmen.

For at hjælpe os med denne tydnings
proces har adskillige instruktører bevidst 
eller ubevidst benyttet sig af forskellige 
konventionelle regler og skemaer. Vi kan 
således af personens ansigt, hans væremå
de, hans fremtræden og hans påklædning se, 
hvilken rolle han spiller i sammenhængen 
-  om han er sheriffen eller banditten, de
tektiven eller morderen. Vi ved på forhånd, 
at den lyse datter efter al sandsynlighed 
er den gode pige, der bliver forfulgt og 
chikaneret af sin onde mørke søster. Og på 
samme måde har man forsøgt at kodificere 
de forskellige filmgenrer og dele dem op 
i western, musical, psykologisk drama osv.

Det ulykkelige er imidlertid, at disse 
klart afgrænsede kategorier fremtræder 
mindre og mindre synligt. Selv western -  
som dog var en meget veldefineret genre -  
er begyndt at forandre sig og gå over til 
at blive psykologiske film (Rough Night in 
Jericho) eller lyriske værker (Johnny Gui
tar) og endda til komedier (El Dorado). 
Disse nye etiketter er for øvrigt ret vilkår
lige og kunne lige så godt erstattes med 
andre. I moderne film blander man de for
skellige genrer mere og mere, og reglen 
om toneenhed overtrædes ustandselig. Man 
behøver i denne forbindelse bare at nævne 
Godard for at forstå, hvad det drejer sig 
om. Og personerne i filmen reagerer heller 
ikke mere, som man regnede med, at de 
ville gøre. De gode viser sig at være halve 
banditter, og banditterne viser sig at være 
halvgode. Man kan altså ikke længere pla
cere de forskellige typer ud fra forud fast
lagte kategorier. Filmverdenen af i dag er 
ikke længere manikæisk, ja ikke engang 
cartesiansk. I stedet for at bruge bestemte 
»typer« foretrækker filmkunstneren nu som 
oftest at afsløre den irrationelle og mystiske 
kerne, der findes i ethvert menneske. Selv 
om instruktøren selv har skabt sine figurer, 
respekterer han alligevel deres væsens hem
melighed. Man kan ikke længere med fuld 
sikkerhed sige, at han kender dem. Film
kunsten bliver sig livets usynlige dimensio
ner mere og mere bevidst.

Og her er det netop, at filmkritikken 
kommer ind i billedet for at hjælpe til
skueren til at tyde og aflæse filmen. En så

dan tydningsproces er faktisk ikke helt uden 
risiko. Ved overførelse fra filmlærredet til 
papiret, fra billedet til det skrevne ord, ri
sikerer man gang på gang at tage fejl, så 
man for eksempel fortolker i stedet for at 
tyde eller alt for ensidigt gør rede for 
et kunstværk, som i virkeligheden kan ud
lægges på mange måder. Men alligevel kan 
kritikken ikke undværes. Den visuelle idé 
må omsættes i logiske tanker. Hvorfor? 
Simpelt hen, fordi »Voir, cela s’apprend!«, 
som Emmanuelle Riva siger det i Hiroshi- 
ma -  min elskede. Hvis det er rigtigt, at 
instruktøren som allerede nævnt arbejder 
ud fra en bestemt hensigt eller idé, er det 
vor -  tilskuernes og kritikernes -  opgave at 
»fremkalde« denne idé eller hensigt. Kun 
når det gælder propagandafilm eller en film 
»med budskab«, er det næsten overflødigt 
at gøre det, fordi instruktøren i så fald 
indskrænker sig til at illustrere en påstand, 
dvs. til at klistre billeder på en abstrakt og 
i forvejen velafklaret idé. Her har han på 
forhånd sørget for at skære det hele ud i 
pap, for at budskabet ikke skal gå os forbi. 
Men når det drejer sig om en ægte film, 
dvs. en film, der direkte er tænkt i billeder, 
er det tilskuerens sag at bearbejde det, som 
kun antydes, og som instruktøren mere el
ler mindre bevidst har nedlagt i sit værk. 
Denne proces, som altså består i at gøre 
sig klart, hvad det er, man har set, og i at 
sige, hvad der er blevet vist, foregår ikke 
af sig selv. Langtfra! Den kræver en vis 
indsats, hvor vi river os ud af vor med
fødte passivitet og i stedet indtager en aktiv 
holdning over for det, vi ser.

Dette krav om aktiv betragtning og per
sonlig bearbejdelse gør sig for øvrigt gæl
dende på alle åndslivets områder. Det er 
aldrig rene ideer, man står overfor -  ikke 
engang i filosofiske lærebøger. Såvel bøger
ne som filmen forsyner os kun med et ud
gangspunkt. Så er det vor opgave, som in
gen andre kan fritage os for -  men som de 
måske kan hjælpe os til at løse -  at få 
ideerne til at spire og bære frugt i os. Na
turligvis kan man enten af ligegyldighed el
ler af dovenskab lade være med at gøre sig 
denne anstrengelse og sluge alle billedind- 
trykkene råt. Men på den måde vil vi aldrig 
have mulighed for at integrere dem i vor 
egen indre kulturelle verden. Kultur forud
sætter en personlig tankevirksomhed og for
døjelsesproces. Er vi ikke tilstrækkeligt ak
tive, udvikler billederne sig til en slags ån- - 
delig kræftsvulst, som vokser og vokser, og 
som i det lange løb kan være ikke så lidt 
farlig, fordi den hindrer mennesket i at 
skelne mellem det virkelige og det uvirke
lige, mellem drøm og realiteter. E>et er 
imidlertid et abnormt fænomen, hvor vi ik
ke kan skyde skylden på billedet. Det er til
skueren selv, der misbruger billedet, og som 
ikke har formået at fordøje det og optage 
det i sit psykiske og intellektuelle jeg. Løs
ningen er altså hverken at fordøm
me eller bandlyse billederne og heller ikke 
-  som professor Løgstrup gør det -  »at ry
ste oplevelsen af sig«. Det rigtige er nok 
at bruge sin forstand, når man først en 
gang for alle er blevet klar over, at det bil
lede, instruktøren leverer os, ikke så meget 
er et svar som et stiltiende spørgsmål. Det 
er tilskuerens og kritikerens sag at komme 
med svaret ved så godt og i så høj grad 
de kan at omsætte billedet til klar og for
ståelig tale.



2. Billedet udtrykker mere end ordet
Men vi kan ikke standse her. Gjorde vi 

det, ville det være det samme som at for
beholde nogle få mennesker, som er udsty
ret med en særlig evne til at analysere og 
dissekere, det privilegium at få noget virke
ligt ud af filmkunsten. Men faktisk er den 
proces, vi her har skitseret, og som fører 
os fra billedet til ordet og fra filmlærredet 
til papiret, kun en første etape. Der følger 
en anden efter, som ikke er mindre væsent
lig end den foregående, og som består i at 
gå tilbage fra ideen til billedet.

I den proces, vi lige har talt om, er der 
nemlig sket det uundgåelige, at noget er 
gået tabt på vejen. »Et billede er mere end 
ti tusinde ord,« siger et kinesisk ordsprog. 
Det er mere, fordi det hører til på et helt 
andet plan end ordet -  det hører ikke til 
det abstrakte, men til det konkrete, og det 
hører heller ikke ind under det rationelle 
og logiske, men under følelseslivet. Derfor 
formår ordets klare, men kolde lys heller 
aldrig at erstatte billedets udstråling og 
varme.

Vort udgangspunkt har hele tiden været 
billedet, som førte os til ordet. Men nu må 
vi vende om og gå tilbage igen ad den vej, 
vi lige har tilbagelagt. Berigede af vore for
nuftsmæssige iagttagelser må vi vende til
bage til billedet. Den analytiske proces, vi 
ovenfor har skitseret, er altså på ingen 
måde et mål i sig selv. Den har kun be
tydning, hvis vi senere igen vender tilbage 
til værket i hele dets sprudlende rigdom for 
nu bedre at kunne opleve det -  genopleve 
det, som Kjørup så rigtigt skriver. Det, der 
til syvende og sidst må interessere os, er ik
ke at læse (eller skrive) om Bergman, 
Hitchcock eller Bunuel, men udelukkende 
at opleve deres værker med en stadig dybe
re indsigt. Filmartikler, filmbøger og film
kurser er de bedste midler, man hidtil har 
kunnet finde, til at skaffe os denne større 
indsigt. Men det er kun midler og kan 
naturligvis aldrig blive et mål i sig selv. 
Når vi har læst disse bøger og artikler og 
gennemgået disse kurser, må vi på ny »om
vende os« til billederne og vende tilbage 
til selve kunstværket, som vi nu skulle 
være i stand til at se i et helt andet og 
klarere lys. Nu ser vi dem nemlig ikke 
mere som et råprodukt, der er gået forud 
for eller er underordnet ideerne. Nu står 
de over ideerne og følger efter dem. Og så 
står vi igen over for den rige og mangfol
dige konkrete virkelighed, men takket væ
re vore mere eller mindre abstrakte over
vejelser kan vi nu få hundredfold mere 
ud af det, vi ser. . .

Det kedelige er, at dette kredsløb, som 
har sit udgangspunkt i billedet og fører 
tilbage til det, sjældent fungerer helt ufor
styrret. På hver etape kan det risikere at 
gå i stå, eller vi går rettere sagt hver især 
alt efter evner og tilbøjeligheder en længe
re eller kortere vej. Filosofferne ser som 
sagt meget strengt på de mange men
nesker, der aldrig når længere end 
til udgangspunktet, og som i billeder
ne søger en flugt fra virkeligheden og en 
trøst i den grå hverdag. Og på samme må
de kunne man fristes til at placere kritiker
ne i slutningen af den første etape, dér, 
hvor teorierne og de klare ideer dyrkes. 
Men faktisk er det mere retfærdigt at ind
rømme, at man kan møde dem på alle trin 
af den her beskrevne proces. Blandt dem

finder man teoretikerne, der lever på ideer
nes plan, men man finder også »impressio
nisterne«, som kun bedømmer filmværker
ne ud fra deres humør og deres ukontrolle- 
rede indtryk. Og så er der eksistentialistiske 
kritikere, som kun tror på oplevelsen, for 
slet ikke at tale om de »engagerede«, der 
benytter filmkunsten som et våben i kam
pen for deres personlige meninger. De sam
me kategorier genfinder man blandt de al
mindelige tilskuere, hvad man kan se, hver 
eneste gang der er tale om en filmdebat. 
Og det er årsagen til, at mange af disse 
debatter fremtræder som en samtale mel
lem døve.

For at undgå noget sådant behøver man 
nok bare at gøre sig klart, at vi er udru
stet med to redskaber til at udforske vir
keligheden og med to erkendelsesveje: det 
rationelle og det irrationelle, det logiske og 
det poetiske. Den rigtige løsning er ikke 
at vælge mellem de to og at opstille et 
enten-eller. Det er, som det så ofte er 
tilfældet, at finde i en syntese og i et både- 
og-

Hvis vi kun havde billederne til vor rå
dighed, ville verden sikkert være et for 
mennesker beboeligt sted, men samtidig 
ville vi (som Edgar Morin har påpeget det 
i sin lille bog »Le cinéma ou 1’homme 
imaginaire«) risikere at synke tilbage til et 
forældet mytens og magiens stadium.

Men hvis den logiske tankeverden var 
vort eneste erkendelsesredskab, ville der til 
gengæld være en betydelig del af virkelig
heden, som vi aldrig ville få øje på. Ratio
nalismens fejltagelse består netop i, at den 
er tilbøjelig til at overse, at der er mere 
mellem himmel og jord, end man kan læse 
om i de filosofiske bøger, og at Bunuel 
taler sandt, når han siger, at »drømmen er 
i livet«.

Løsningen er altså ikke at sætte billede 
og ord, kamera og fyldepen og oplevelse 
og rationel forståelse op imod hinanden, 
som Kjørup trods alt har en vis tilbøjelig
hed til at gøre det i enkelte afsnit af sin 
artikelJ). Løsningen er ikke at vælge mel
lem hjernen og Øjnene, men at vælge beg
ge dele og at tænke med både øjne og hjer
ne. Platon nærede mistillid til billederne, 
men til gengæld veg Aristoteles ikke tilbage 
for at skrive: »At holde af billeder er en vis 
form for filosofi.« Og er Godard på vagt 
over for det skrevne ord, har Truffaut til 
gengæld i Fahrenheit 451 taget bogen så ef
fektivt i forsvar, at han for to år siden fik de 
franske boghandleres årlige hæderspris som 
anerkendelse for sin film. Vi må da heller 
ikke glemme, at forskellige instruktører 
som for eksempel Pudovkin og Eisenstein 
har skrevet bedre om filmkunsten, end 
mangen end filosof nogen sinde ville have 
kunnet gøre det.

Vi må altså vogte os for at sætte de ting 
op mod hinanden, som ifølge deres natur 
snarere burde gå hånd i hånd, for på den 
måde skaber vi blot falske modsætninger: 
filmkundskab contra filminteresse, film
lærer contra filmfan, og rationel erkendel
se contra begejstring! Saglighed forudsætter 
ikke, at man absolut ikke skal kunne lide 
det, man beskæftiger sig med. Og omvendt 
behøver en vis sympati heller ikke nød
vendigvis at gøre én fuldstændig blind og 
uegnet til at bedømme det, man har med 
at gøre. Filmkritikeren må derfor gøre sit 
bedste for i sig at forsone sagens to yder

punkter: oplevelse og forståelse -  betagelse 
af værkerne og en saglig bedømmelse af 
dem. Hvis det er rigtigt, at man må holde 
af noget for virkelig at kunne lære det at 
kende, er det i hvert fald ikke mindre rig
tigt, at det altid vil være godt at kende 
noget bedre og bedre for på den måde også 
at kunne holde mere af det.. .

Martin Drouzy
Noter:
*) Jeg er fuldstændig enig med Søren Kjø
rup i, at man ikke ser en film for at få 
indblik i kunstnerens livsopfattelse, ja ikke 
engang for at opleve hans livsanskuelse (s. 
87). Men på den anden side kan jeg dår
ligt se, hvordan man kan opleve en film 
uden samtidig og ligesom i tilgift at få ind
blik i instruktørens verden, dvs. i hans 
livsindstilling eller verdensanskuelse. Som 
Cahiers-folkene for længst har forstået, for
udsætter enhver æstetisk form en filo
sofisk eller i hvert fald en etisk indstilling. 
Det er derfor ikke overflødigt at blive sig 
denne indstilling bevidst og om muligt for
mulere den for bedre at kunne opleve det, 
man ser.

At gavne og fornøje
Det er uhyre prisværdigt, at Søren Kjørup 

har påtaget sig den pædagogiske, men utak
nemmelige opgave at skrive et oplæg til en 
ny debat omkring filmkritikken i al almin
delighed og tidsskriftskritikken i særdeles
hed. Man kan roligt og med glæde erklæ
re sig enig med Kjørup i en stor del af 
hans synspunkter, men naturligvis er der 
nogle (besværlige) problemer i artiklen, 
der kan og bør diskuteres nøjere; nødven
digt bliver det bl. a., fordi Kjørup bevæ
ger sig så vidt omkring og derfor kommer 
til at berøre så mange generelle spørgsmål 
på én gang. Det følgende er at forstå som 
et forsøg på at klargøre nogle af de mere 
vanskelige problemer, artiklen rejser, mens 
andre, der vel også kunne fortjene en 
grundig gennemdrøftelse (f. eks. vurderings
spørgsmålet, forholdet mellem oplevelse og 
analyse, »den gode skribent« o. a.), må 
vente til en anden god gang.

Hovedpunktet i vore bemærkninger bli
ver en diskussion af det prekære begrebspar 
FORM/INDHOLD. Det er netop denne di
stinktion, som Kjørup komponerer sin ar
tikel over, idet han tager sit udgangspunkt 
i den penelope houston’ske opfattelse af 
kunstværket som et primært »indholds«-an- 
liggende. Gennem en (berettiget) forkastelse 
af dette ekstreme standpunkt bevæger Kjø
rup sig over i en diskussion af Robin 
Wood’s forsvar for en ligeligere fordeling 
af interessen mellem »indholdet« og dets 
filmiske manifestation (»form«). Også dette 
forkastes imidlertid, og der plæderes for en 
(næsten) ensidig interesse hos kritikken for 
det specifikt filmiske (»___det der er spe
cielt for kunsten.« (P. 90)), som Kjørup 
kalder form eller struktur.

Her foretager vi muligvis en fortolkning 
af Kjørups synspunkter, men hvis denne 
læsning af teksten er korrekt, så indtager 
Kjørup i virkeligheden et standpunkt, som 
kan minde meget om den radikale russiske 
formalismes hævden af det specifikt litte
rære (»litterariteten«) som litteraturviden
skabens emne. Ligesom i formalisternes til-



fælde kan et sådant særstandpunkt have sin 
funktion i en polemisk situation, dvs. være 
et nødvendigt gennemgangsled i kritikkens 
udvikling, men når det rent kritikpolitiske 
i situationen er opnået, bør der åbnes vej 
for mere nuancerede synspunkter. En anden 
ting er så, at Kjørup i den konkrete situa
tion ved sin satsen på det specifikt filmi
ske bringer sig i modstrid med den opfat
telse, han giver udtryk for andetsteds i ar
tiklen, når han siger: »Jeg er ikke blind for, 
at mit verdensbillede ville have været meget 
anderledes, hvis jeg ikke havde set alle de 
film . . .  (p. 90). I hvert fald zig-zag’er Kjø
rup i nogen grad på dette punkt, og det er 
måske ikke så sært, når man tager hans 
form/indhold-model i betragtning.

I sit forsøg på at isolere det specifikt fil
miske (»filmiciteten«, for nu at mønte et 
skrækkeligt ord) benytter Kjørup nemlig be
grebsparret form/indhold på en ret uigen
nemskuelig måde: »Jeg mener ikke, at en 
films form og indhold kan skilles i en ana
lyse, eller med andre ord, at begreberne 
form og indhold begge skulle være tomme. 
Naturligvis kan form og indhold adskilles, 
naturligvis kan de fleste film siges at have 
et vist indhold, en handling, et tema, en 
holdning, en idé, der er udtrykt i en vis 
form -  men formen og indholdet er ikke 
uafhængige variable. Filmens form eller 
struktur er jo netop strukturen af ind
holdselementerne, og indholdselementernes 
egentlige betydning fremgår netop af, hvor
ledes de indgår i strukturen.« (p. 88).

Der er her tydeligt nok en lang række 
vanskeligheder forbundet med form/ind- 
holdsbegrebsparret, så mange, at det anta
gelig er fordelagtigst for en tid at se bort 
fra det, i hvert fald i den traditionelle ud
formning. I et forsøg på at opstille alter
nativer kan man hente hjælp i den nyere 
sprogforskning og semiologi, hvor der i 
længere tid har været arbejdet med begrebs
parret udtryk/indhold, en sondring, som vi 
mener med fordel kan drages ind i diskus
sionen af filmbeskrivelse. Disse begreber, 
der allerede har et halvt århundrede på ba
gen, bruges dels i snæver forstand i for
bindelse med sproget, dels i en bredere for
stand, som i det følgende citat fra A. J. 
Greimas’ »Semantique Structurale« (1966):

»Pour constituer les premiers éléments 
d’une terminologie operationelle, on désig- 
nera du nom de signifiant (udtryk) les élé
ments ou les groupements d’éléments qui 
rendent possible 1’apparition de la significa- 
tion au niveau de la perception, et qui sont 
reconnus, en ce moment méme, comme ex- 
térieure å l’homme. Du nom de signifié (ind
hold), on désignera la signification ou les 
significations qui sont recouvertes par le 
signifiant et manifestées gråce å son exi- 
stence.« (p. 10)x)

Et enkelt andet citat kan belyse sagen 
yderligere:

»La signification est indépendante de la 
nature du signifiant gråce auquel elle se 
manifeste.« p. I l)2)

Det vil altså sige, at indholdsanalyser i 
vidt omfang kan have fælles træk, uanset 
om der f. eks. er tale om litteratur eller 
film; men da der jo i de to nævnte tilfælde 
er væsentlige forskelle i udtrykket, bliver 
argumentationen for indholdsanalyserne for
skellige.

Greimas’ sondring synes at have betyde
lige fordele i forbindelse med klassifikation

af de fænomener, der almindeligvis be
røres i forbindelse med film, idet den 
bringer en vis orden i sagerne. Går man 
lidt videre i refleksionerne vil man erken
de at der kan blive tale om form eller 
struktur både i indholdet og i udtrykket, 
således som det skulle fremgå af de følgen
de simple forsøg på en udnyttelse af model
len. Vi kan passende benytte nogle af de 
eksempler Kjørup har fremdraget, dels for
di de er udmærket egnede, dels fordi for
skellen mellem Kjørup og vor terminologi 
da træder tydeligere frem.

a) Om »Politiets blinde øje« skriver Kjø
rup bl. a.: » . . . .  man må også forklare, at 
den »mareridtagtige« kvalitet fremkommer 
ved den konsekvente brug af sort over for 
hvidt i billedet.« (p. 92). Dette kan imid
lertid også formuleres således og bedre: 
den konsekvente kontrastering af sort og 
hvidt på lærredet (extérieure å l’homme) er 
udtrykket, indholdet er kvaliteten »mare
ridt«, men denne kvalitet etableres kun i 
bevidstheden via perceptionen af udtrykket. 
Det er klart, at modstillingen sort/hvidt er 
et relationelt fænomen, en udtryksform eller 
en udtryksstruktur. Men der er også mu
lighed for en indholdsform, f. eks. mod
sætningen mellem mareridt og bryllupsstem
ning, lykke (eller hvad man vil) i andre 
scener af filmen dvs. relationer der etable
res i tilskuerens bevidsthed. Dette skulle 
eksemplificere det rimelige i at tale om to 
arter af former eller strukturer: udtryksform 
(strukturer i manifestationen), indholdsfor
mer (strukturer i tilskuerbevidstheden).

b) Mere komplekse typer af udtryksfor
mene strukturer kan iagttages i »Lola«-ek- 
semplet. Det, Kjørup gør opmærksom på, 
er, at der er en samtidighedsrelation mel
lem en melodistump og en bestemt persons 
tilsynekomst på lærredet. Der er således tale 
om en relation i udtrykket mellem lydbånd 
og billedbånd, det musikalske og det visuel
le forløb; dette kan på indholdssiden have 
som funktion at opbygge en bestemt »ople
velseskvalitet«, som knyttes til den hvide 
prins, og som kan siges i et vist omfang 
at komme i stand gennem gensidig for
stærkning: musikkens festlige karakter, den 
store hvide bil, fart m. m. Hvilket vil sige, 
at de forskellige forhold i udtrykket ma
nifesterer samme indhold. (Der kunne være 
ræson i Kjørups nøjagtige angivelse af me
lodiens hjemsted, såfremt dette blev brugt 
til noget. Beethovens syvende behæftes tra
ditionelt med indholdet: jubel, dansens apo
teose etc., og kun ved at bringe dette ind
hold med ind i tolkningen får den nøjagtige 
angivelse en mission).

Et lignende, men mere komplekst for
hold kan ses i sidste afsnit af »Alexander 
Nevski« hvor den sejrrige russiske hær 
fører sig selv og sine fanger frem. Når vi 
ser den russiske hær, er det i rolige bille
der, under ledsagelse af »magtfuld« musik, 
men i det øjeblik fangerne vises, bliver både 
musikken og billedet uroligt. Det vil sige, at 
der her er tale om to »modsatte« indhold 
(ro/uro) og to tilsvarende udtryk på såvel 
lydbånd som billedbånd.

c) For at belyse, hvordan en del af en 
indholdsanalyse kan tage sig ud, vælger vi 
som eksempel Godards kortfilm »Anticipa
tion«, hvorom Ib Lindberg citeres for et 
udsagn om, at den har den enkle morale, 
at »kærligheden er en syntese«.

Der sker i filmen dette: (A) en fremmed

ankommer til en lufthavn og skal under
holdes. Man leverer ham derfor (1) en 
dame, som står til erotisk disposition, men 
som i øvrigt viser sig at være ganske tavs. 
Da manden er utilfreds med dette, får han 
(2) en anden dame, som er yderst talende, 
men som viger tilbage for fysiske tilnærmel
ser. (B) Det lykkes dog vor mand at bringe 
denne dame i tvivl om berettigelsen af hen
des adfærd og at åbne mulighed for en for
ening af de to funktioner.

At analysere dette handlingsforløb vil 
i første omgang sige: at søge en hensigts
mæssig opdeling:

1° Man kan dele efter kriteriet før/efter, 
således at skellet går mellem A og B.

2° Afsnittet »før« kan videre, når der 
ses bort fra indledningen, deles i to paral
lelle forløb: 1 og 2.

Kriteriet for disse inddelinger er ganske 
enkelt: lighed/forskel. Vi kan nu spørge om 
forholdet mellem de to funktioner, damerne 
udfører i det fiktive univers: den første gør 
det, den anden ikke gør, og omvendt. Be
nævner vi nu de to funktioner: »x« og »y«, 
så giver 1: xAy, mens 2 giver: xAy. Lader 
vi disse to kombinationer være betegnende 
for det system, der hersker i det fiktive uni
vers, får vi: (xAy) v (xAy) =  x v y, en kvin
de kan ikke have begge funktioner, de ude
lukker hinanden. I scenen »efter« (B) sker 
der nu det, at kvinde 2 lærer af gæsten, at 
en kvinde kan udføre begge funktioner, at 
der kan bestå en konjunktion mellem de to 
funktioner, dvs.: xAy. Vi kan altså sige, at 
der i filmen forekommer en implicit (eller 
delvis explicit) transformation fra det ene 
system til det andet: (xvy) -> (xAy).

Af fremstillingen i symbolsprog fremgår, 
at der er tale om et rent relationelt for
hold. (Samme symbolske udtryk kan for 
eksempel betegne enhver form for rollekon
flikt, og eventulle løsninger). Disse rela
tionelle forhold kalder vi, i overensstem
melse med den foreslåede sprogbrug, for 
indholdsstrukturer eller indholdsformer. 1 
indholdsstrukturen bestemmes kvindens to 
mulige funktioner i forhold til hinanden, men 
en yderligere fortolkning vil forsøge at be
stemme de enkelte funktioner nærmere, f. eks. 
kunne man tænke sig, at man kunne finde 
indholdsstørrelsen kommunikation i dem 
begge. En videre fortolkning ville stille 
spørgsmålet om filmens holdning til syste
merne, og svaret ville da højst sandsynligt 
blive, at det sidste anses som mest værdi
fuldt, altså at »kærligheden er en syntese«.3)

Oven på disse eksempler (og med dem 
in mente) opstiller vi den foreslåede model 
i mere generaliseret form. Skal begrebspar
ret udtryk/indhold anvendes på film, må 
det efter vor opfattelse ske på følgende 
måde:

udtryk indhold

form substans form substans
(struktur) (struktur)

Hvor:
Udtrykssubstans er begreberne lyd og 

billede.
Udtryksform: strukturer i udtrykssub

stansen.
Indholdssubstans: bevidstheden (the black 

box).
Indholdsform: strukturer i indholdssub

stansen.



Skal nu de forskellige elementer, man 
normalt beskæftiger sig med i filmanalyser, 
bringes ind i denne model, bliver deres 
placering følgende:

Udtryksform: billederne på lærredet ly
dene, kamerabevægelser klip, per
sonernes aktiviteter (tale, gester) 
o. lign.

Indholdsform: personernes relationer, sto
ry, handlinger, gestemes indhold, 
indholdssiden af personernes tale, 
kvaliteter/funktioner (eks.: had, 
kærlighed/ aktiv, passiv) o. lign.

Spørgsmålet om udtrykkets og indholdets 
indbyrdes forhold bliver da at besvare med, 
at der består et gensidigt forudsætningsforhold 
imellem dem. Vi kan ikke få adgang til no
get indhold uden gennem et udtryk, og ud
trykket bliver først udtryk i det øjeblik, 
hvor det tilordnes et indhold. Men der er 
naturligvis ikke noget i vejen for, at man 
kan tale om disse sager hver for sig, det 
må blot være sådan, at argumenter for ind
holdsanalyser må hentes i udtrykket, lige
som spørgsmålet om hvilke udtryksstruk
turer, det er relevant at beskæftige sig med, 
afgøres ved en sammenstilling med indhol
det.

Hvis man nu afbilder de to begrebspar: 
form/indhold og udtryk/indhold på hinan
den, så står det nogenlunde klart, at Kjørup 
med form stort set mener det vi kalder 
udtryksform, mens hans indholdsbegreb 
dækker både indholdsform og indholdssub
stans (bl. a. oplevelse). Upræcis og vildle
dende er hans formuleringer, når han taler 
om »form som en form af indholdsele
menter«; bag denne sætning spøger en op
fattelse af en gensidig relation fra form til 
»oplevelse« (som der i øvrigt pukkes en hel 
del på), altså en ukompliceret og direkte 
overgliden fra det ydre til det indre. Det 
burde hvis vi har udtrykt os klart nok, væ
re tydeligt, at der er tale om strukturer i 
den filmiske manifestation, mens indholds
elementerne og oplevelsen af dem er et in
dre anliggende, et resultat af bevidsthedens 
arbejde. Måske mener Kjørup med sin my
stiske sætning på sin egen måde, det vi kal
der den gensidige forudsætning (solidarite
ten) mellem udtryksform og indholdsform, 
men hans sprogbrug giver i hvert fald ind
tryk af en ensidighed, som han vist netop 
havde forkastet. (». . . .  De må være ana
lyser, der i princippet behandler alle de 
aspekter af en film, der giver anledning til 
oplevelse, og ikke blot dem, hvorved fil
mens eventuelle indhold af ideer og hold
ninger fremtræder.« (P. 90-91)).

En forklaring på Kjørups ekstreme »for
malisme« kan som sagt være, at han ønsker 
at stille sig polemisk an, men han gør det 
i så fald for let for sig selv at forkaste 
det ideologiske stof i film ved netop at om
tale værker, der i den henseende enten er 
yderliggående (Riefenstahl) eller »klassisk 
afklarede« og enkle (Ford). Resultaterne 
ville eventuelt have været anderledes, hvis 
han havde valgt at tale om indholdet i en 
hel del andre film (Godard etc. etc. etc.). 
Det formalistiske princip giver sig i hvert 
fald helt urimelige udslag i omtalen af 
»My Darling Clementine«, hvis dansesekvens 
simpelt hen ifølge Kjørup siges at være 
»vidunderlig« per se, altså en udtryksformel 
vurdering. En nøjere analyse ville hurtigt 
afsløre, at sekvensen ikke er vidunderlig 
blot på grund af de pæne billeder, de pæne

skuespillere etc., men især fordi den »ople
velse«, man får, er underbygget af se
kvensens centrale placering i W. Earps ud
vikling, at den har en forhistorie (genert
hed etc.), og en kontrastparallel i bar
scenen (hvor alle viger skræmt, mens de 
her viger i glæde, beundring). En films 
struktur er altid det totale samspil af struk
turerne på alle planer, således også i »My 
Darling Clementine«.

I stedet for den (halvhjertede?) kritiske 
holdning, der aftegner sig i Kjørups artikel, 
og som sætter det »specifikt filmiske« højst 
af alt, kunne man med årtusinders modera
te tradition i ryggen forsøge at puste nyt liv 
i devisen: »At gavne og fornøje, hav stedse 
det for øje«. Skønt devisen oprindeligt er 
tænkt som en moralsk henstilling til kunst
neren, er det muligt og rimeligt at sætte den 
som motto for kritik, der stiller alle kunst
værkets sider lige og retter opmærksom
heden mod den dobbelte funktion, kunsten 
alle dage har haft. Det er Søren Kjørup 
nok ikke så uenig i, som han lader.

København, februar.

Peter Kirkegaard 
Peter Larsen 
Peter Madsen.

FRA 1. JANUAR T IL  29. FEBR. 1968

Amerikanske:

ANY WEDNESDAY (Kun om onsdagen),
1966. Instr.: Robert Miller. Medv.: Jane
Fonda, Dean Jones. Prem.: 12.1.

BAREFOOT IN THE PARK (På bare 
tæer i parken, 1967. Se oversigtsart. næste 
nr.

BONNIE AND CLYDE (Bonnie og Clyde),
1967. Anm. i dette nr.

DANGEROUS DAYS OF KIOWA JO- 
NES/Kiowa Jones (Præriens blodige vej),
1966. Instr.: Alec March. Medv.: Robert 
Horton, Diane Baker, Sal Mineo.

Prem.: 15.1.
EMIL AND THE DETECTIVES (Emil og 
detektiverne), 1964. Instr.: Peter Tews- 
bury. Medv.: Walter Slezak, Heintz Schu- 
bert, Peter Ehrlich. Prem.: 20.2.
GUESS WHO’S COMING TO DINNER 
(Gæt hvem der kommer til middag), 1967. 
Instr.: Stanley Kramer. Medv.: Spencer 
Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepbum. 
Se oversigtsart. næste nr. Prem.: 26.2.
A GUIDE FOR THE MARRIED MAN 
(Vejledning i sidespring for ægtemænd),
1967. Instr.: Gene Kelly. Medv.: Walter 
Matthau, Robert Morse, Inger Stevens.
Se oversigtsart. næste nr. Prem.: 26.2.
HOMBRE (Hombre), 1966. Instr.: Martin 
Ritt. Medv.: Paul Newman, Fredric March, 
Richard Boone, Diane Cilento.

På »Hombre« har Martin Ritt haft en 
række af de samme medarbejdere, som 
var med til at gøre »Hud« fra 1962 til 
så fængslende en film. Irving Ravetch 
og Harriet Frank har skrevet manu
skript, James Wong Howe har fotogra
feret (dennegang i farver) og Paul New-

Noter:
J) »For at etablere de første elementer af 

en operationel terminologi vil vi med ordet 
udtryk (signifiant) betegne elementerne eller 
samlingerne af elementer, som muliggør 
betydningens tilsynekomst på perceptions- 
planet, og som samtidig erkendes som væ
rende uden for mennesket. Med ordet ind
hold (signifié) vil vi betegne betydningen 
eller betydningerne, som dækkes af udtryk, 
og som manifesteres ved hjælp af dette.

2) »Betydningen er uafhængig af arten af 
det udtryk, hvormed den manifesteres.

3) Man vil måske spørge, hvor den nok så 
omtalte »oplevelse« bliver af i disse ana
lyser. Det er vor opfattelse, at det i kritisk 
sammenhæng er mest frugtbart at holde op
levelserne lidt på afstand. (Her er vi vist 
enige med S. K. jfr. hans argumentation 
mod Penelope Houston p. 86). Selvfølgelig 
er oplevelserne (i videste forstand) væsent
lige, men de er samtidig af en så ekstremt 
individuel karakter, at beskrivelsen af dem 
er nytteløs i kritikken for andre end dem, 
der har samme oplevelsespotentiel som den 
pågældende kritiker. Det er således helt et 
spørgsmål om den enkeltes forestillings
evne, referensramme, bevidsthed etc., hvor 
langt vedkommende kan (vil) gå med f. eks. 
»Anticipation«.

man spiller hovedrollen. »Hombre« er 
dog blevet mere interessant end egent
lig vellykket. Bag skildringen af hoved
personen, den uforsonlige repræsentant 
for en minoritet, mærker man aktuelle 
allusioner til f. eks. Black Power. Fil
men åbner fremragende, præsentationen 
af Hombre er perspektivrig, men fil
men udvikler sig i en anden retning end 
ventet. I lange passager ser den ud som 
en re-make af »Diligencen«, og i mid
terpartiet er den næsten ved at gå i 
stå, både psykologisk og dramatisk. Al
ligevel fængsler filmen på grund af den 
rimelige psykologiske skildring af perso
nerne, på grund af en ofte fremragen
de fortættet dialog, der aldrig kører ud 
i det ideologisk fyndordsagtige, og på 
grund af solidt spil. »Hombre« er en 
film, der minder om, hvor urimelig 
den for tiden fashionable nedvurdering 
af Martin Ritt er. -  I.M.

Prem.: 26.2.

HONDO (Hondo og indianerne), 1966. 
Instr.: Lee H. Katzin. Medv.: Robert Tay- 
lor, Ralph Tæger, Kathie Browne, Michael 
Rennie. Prem.: 9.2.

THE HONEY POT (Farligt spil i Venedig), 
1966. Instr.: Joseph Mankiewicz. Medv.: 
Rex Harrison, Susan Hayward, Cliff Ro- 
bertson, Capucine, Edie Adams, Maggie 
Smith.

Der er lang vej fra Ben Jonsons krasse 
komedie »Volpone« til denne moderne 
version. Først en roman af Thomas 
Sterling, så et skuespil af teaterskræd
deren Frederick Knott, og så et manu
skript. Og undervejs er viddet udtyndet. 
Filmens intrigespil er rasende indvik
let, og der er visse fikse pointer, men 
Joseph Mankiewicz’ instruktion fore
kommer ikke meget inspireret, og kun 
i spillet kan man finde visse finesser. -  
I. M. Prem.: 6.2.



RETURN OF THE GUNFIGHTER (Seks 
skud fra hoften), 1966. Instr.: Robert Neil- 
son. Medv.: Robert Taylor, Chad Everett, 
Ana Martin. Prem.: 29.1.

THE RIDE TO HANGMAN’S TREE (Den 
sorte bandit), 1966. Instr.: Alan Rafkin. 
Medv.: Jack Lord, James Farentino, Don 
Galloway. Prem.: 22.1.

THE SPY IN THE GREEN HAT (Spio
nen med den grønne hat), 1966. Instr.: Jo
seph Sargent. Medv.: Robert Vaughn, David 
McCallum, Jack Palance. Prem.: 19.2.

THE ST. VALENTIN E’S DAY MASSAC
RE (Chicago Massakren), 1967. Instr.: Ro
ger Corman. Medv.: Jason Robards, George 
Segal, Clint Ritchie. Se oversigtsart. næste 
nr. Prem.: 5.2.

TONY ROME (Tony Rome), 1967. Se 
oversigtsart. næste nr.

THE TRIP (LSD), 1967. Instr.: Roger Cor
man. Medv.: Peter Fonda, Susan Stras- 
berg, Bruce Dem. Prem.: 27.1.
VALLEY OF MYSTERY (Den mystiske 
dal), 1967. Instr.: Joseph Leytes. Medv.: 
Richard Egan, Peter Graves, Joby Baker. 
(Opr. TV-pilotfilm). Prem.: 8.1.
THE VENETI AN AFFAIR (Knytnæver og 
Narkotika), 1966. Instr.: Jerry Thorpe. 
Medv.: Robert Vaughn, Elke Sommer, Fe- 
licia Farr. Prem.: 24.1.
WAIT UNTIL DARK (Fanget af mørket), 
1967. Instr.: Terence Young. Medv.: 
Audrey Hepburn, Alan Arkin, Richard 
Crenna. Prem.: 24.1.
THE WAR WAGON (Panser-diligencen), 
1967. Se oversigtsart. næste nr.
WATERHOLE NO. 3 (Når vesten er vil
dest), 1967. Instr.: William Graham. Medv.: 
James Cobum, Carroll O’Connor, Margaret 
Blye. Prem.: 26.2.

Belgiske:

LE DÉPART (Starten), 1967. Anm. i det
te nr.

Danske:

SÅDAN ER DE ALLE, 1968. Instr.: Knud 
Leif Thomsen. Medv.: Jesper Langberg, 
Tina Wilhelmsen, Per Bentzon Gold- 
schmidt.

Knud Leif Thomsens »Sådan er de 
alle« havde man set frem til med en vis 
spænding. Det sker ofte at instruktører 
først afslører deres talent efter en hånd
fuld misforståelser. Men »Sådan er de 
alle« gør det endegyldigt klart, at KLT 
ikke ejer filmisk sans. Filmen er foto
graferet samtale fra ende til anden, den 
er elendigt klippet, hæsligt fotograferet. 
Og selve historien! Vorherrebevares, 
hvis dette er en frigjort og elegant KLT. 
Man sætter to verdener op imod hinan
den, jazzen contra Mozart. Per Bent
zon Goldschmidt contra Jesper Lang-" 
berg og TV-Tina. Ung leg. Syndefald og 
uskyld. Lidt syndefald også i uskylden. 
En vis accept af at også pæne piger kan 
lide at gå i seng med store stygge 
mænd, der spiller saxofon og vælter alle 
de klicheer af sig som den hårdkogte del 
af ungdommen i gamle tanters øjne gør 
det. Ufatteligt at KLT, den store sorte 
sol i dansk film, stadig kan påkalde sig 
interesse fra dagspressen og stadig kan 
omgærdes med denne glorie af mis
kendt kunstner. -  H.S. Prem.: 19.2.

Engelske:

DOCTOR IN CLOVER (Panik på hospi
talet), 1966. Instr.: Ralph Thomas. Medv.: 
Leslie Philips, James Robertson Justice, 
Shirley Anne Field. Prem.: 5.2.

THE FAMILY WAY (Den vanskelige 
kærlighed), 1966. Instr.: Roy Boulting. 
Medv.: Hywel Bennett, Hayley Mills, John 
Mills. Prem.: 8.2.

I’LL NEVER FORGET WHAT’S ’IS NA- 
ME? (Jeg glemmer aldrig-hva-var’ed-nu- 
han-hed?), 1967. Instr.: Michael Winner. 
Medv.: Orson Welles, Oliver Reed, Carol 
White, Wendy Craig.

På godt og ondt en opsummering af en
gelsk film i den sidste halve snes år. 
En oprører-helt, fætter til Morgan, Jim
my Porter og Arthur Seaton; et indædt 
had til velfærdssamfundets letvundne 
overskudsprodukter (»Darling«); og en 
hektisk jagende, smartness-dyrkende stil 
med hurtige reklamefilm-klip (Lester).

Det sjove er, at man hopper på. 
Winner er ingen betydelig instruktør, 
men han er en førsteklasses show-man, 
der blot accelererer karrusellen, når 
banaliteterne begynder at veje tungt. 
Hovedpointen er sund nok: velfærds
staten æder sine egne oprørere i sig 
igen (Rifbjerg!), vildmanden og morali
sten tages til hjertet af selve det publi
kum, han vil revse. Og filmens visio
ner af public school-periodens forkram
pede indflydelse er ikke uden interesse, 
heller ikke dens sarkastiske glimt fra en 
kommercialiseret litterær tidsskriftsver
den. Men melodrama og almindeligt hy
steri får overtaget mod slutningen, og 
de mange påfund ophæver sig selv. -  
I øvrigt to plusser til filmen for Carol 
White, ny blond britisk stjerne med 
store fremtidsmuligheder, og for Orson 
Welles, der skaber sympati omkring 
sin konventionelt opfattede tycoon-ii- 
gur. -  Pim. Prem.: 9.2.

THE NANNY (Husets onde ånd), 1965. 
Instr.: Seth Holt. Medv.: Bette Davis, 
Wendy Craig, Jill Bennett.

Denne Hammer-film fik premiere på 
Vester Bio samme dag som en anden, 
men mindre betydelig psykologisk gyser, 
»Ulvetimen«, og holdt sig desværre kun 
på plakaten en lille uge. Ifølge udlej
nings-selskabet er Bette Davis box office 
poison herhjemme, men denne gang 
yder hun sin mest beherskede præstation 
i umindelige tider som en ulastelig 
nanny i en engelsk overklassefamilie 
med lutter usympatiske, karaktersvage 
medlemmer.

Værst er børnene. Husets ti-årige søn 
-  foruroligende fremstillet af William 
Dix -  er udspekuleret ondskabsfuld mod 
alle, især ældre damer og ganske spe
cielt Bette Davis’ rare nanny. Er dren
gen »besat«, som børnene i Henry Ja
mes’ »Skruen strammes«? Nej, forkla
ringen er mere håndfast, og filmens plot 
(af Evelyn Piper, kendt for »Bunny 
Lake Is Missing«) knirker lidt mod slut
ningen. Men skildringen af en forkælet 
britisk overklasse-familie i opløsning 
virker rammende i Seth Holts spænd
stige, koncise instruktion. Særlig slåen
de er børne-præstationerne. I filmens 
mest uhyggelige scener er børnene alene, 
tidligt modne, lettere forkvaklede vidner 
til en kvalmende voksen-verden. -  Pim.

Prem.: 29.2.

NIGHT OF THE GENERALS/La Nuit 
des Generaux (Generalernes nat), 1966. 
Instr.: Anatole Litvak. Medv.: Peter OToo-

le, Omar Shariff, Tom Courtenay. (Eng.- 
fr. co-produktion). Prem.: 5.2.

SMASHING TIME (Forrygende Tider), 
1967. Instr.: Desmond Davis. Medv.: Lynn 
Redgrave, Rita Tushingham, Michael York.

Prem.: 26.2.

SPY LARKS (Der er et lig i min suppe), 
1967. Instr.: Robert Asher. Medv.: Eric 
Morecambe, Emie Wise, William Frank- 
lyn. Prem.: 1.1.

THE SPY WITH A COLD NOSE (Spio
nen med den kolde næse), 1966. Instr.: 
Daniel Petrie. Medv.: Lionel Jeffries, Lau
rence Harvey, Daliah Lavi. Prem.: 18.1.

LE VOLEUR (Tyven fra Paris), 1967 
Anm. dette nr.

Franske:

CORRIDA POUR UN ESPION/Der Spion, 
der in Holle ging/Persecucion a un Espia, 
1965. Instr.: Maurice Labro. Medv.: Ray 
Danton, Pascale Petit, Roger Hanin. (Fr.- 
ty.-sp. co-produktion). Prem.: 24.1.

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT 
(Pigerne fra Rochefort), 1967. Anm. dette 
nr.

UN HOMME DE TROP (Den 13. mand), 
1967. Instr.: Costa-Gavras. Medv.: Bruno 
Cremer, Jean-Claude Brialy, Gerard Blain. 
(Fr.-it. co-produktion). Prem.: 28.2.

SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE 
DE DIDEROT (Bag klosterets mure), 1966. 
Anm. dette nr.

LE VIEIL HOMME ET L’ENFANT (Den 
gamle mand og drengen), 1966. Anm. dette 
nr.

Græske:

THE RAPE (Flugten fra kvindefængslet), 
1965. Instr.: Dinos Dimoupoulos. Medv.: 
Lefteris Voumaz, Zoras Tsapelis, Floretta 
Zana. Prem.: 12.2.

Indiske:

SHAKESPEARE WALL AH (Shakespeare 
Wallah), 1965. Anm. dette nr.

Italienske:

JOHNNY ORO (Ringo og hans gyldne pi
stol), 1966. Instr.: Sergio Corbucci. Medv.: 
Mark Damon, Valeria Fabrizi, Ettore Man- 
ni. Prem.: 29.1.

I LUNGHI CAPELLI DELLA MORTE 
(Hævnens flammer), 1964. Instr.: Antonio 
Margheriti. Medv.: Barbara Steele, Giorgio 
Ardisson, Halina Zalewska. Prem.: 12.2.

MISSIONE APOCALISSE/087, Mision 
Apocalipsis (Agent 087 kalder Cairo), 
1966. Instr.: Guido Malatesta. Medv.: Ar
thur Hansel, Pamela Tudor, Eduardo Fa- 
jardo. (It.-sp. co-produktion). Prem.: 25.1.

LA RAGAZZA E IL GENERALE (Pigen 
og Generalen), 1967. Instr.: Pasquale Festa 
Campanile. Medv.: Vima Lisi, Rod Steiger, 
Umberto Orsini. Prem.: 9.2

TEXAS ADDIO/Adio Texas. (Django i 
kamp mod terrorbanden), 1966. Instr.: Fer-



dinando Baldi. Medv.: Franco Nero, Cole 
Kitosch, Livio Lorenzon. (It.-sp. co-produk- 
tion). Prem.: 22.1.
TRE COLPI DI WINCHESTER PER 
RINGO (Tre kugler til Ringo’s Winchester), 
1965. Instr.: F.mmimo Salvi. Medv.: Mickey 
Hargitay, Gordon Mitchell, Milla Sanno- 
ner. Prem.: 26.2.

Mexicanske:

EL MAL/The Rage (48 timers frist), 1966.

Instr.: Gilberto Gazcon. Medv.: Glenn 
Ford, Stella Stevens, David Reynoso. 
(Mex.-am. co-produktion). Prem.: 29.1.

Spanske:

CUATRO DOLAERES DE VENGANZA/ 
Quattro Dollari di Vendetta (Blodplettede 
dollars), 1965. Instr.: Alfonso Balcazar. 
Medv.: Robert Wood, Ghia Arlen, Angelo 
Infanti. (Sp.-it. co-produktion). Prem.: 23.2.

Filmmuseet 
viser i
april og maj:

13 programmer:
THE AMERICAN 
UNDERGROUND  
CINEMA
7 italienere,
bl.a. Rosi, Bertolucci,
Pasolini

Flere Ford-film, 
bl.a. »Vredens druer« 
og »Tobaksvejen«

Udkommer i maj:

af Frederik G. Jungersen,
Portræt af kunstneren 
Walt Disney,
gennemgang af hans karriere, 
kritisk analyse af 
Disneys tegnefilm 
og komplet filmografi over 
Disneys ca. 650 film.

Svenske:

VARGTIMMEN (Ulvetimen), 1967. Anm. 
næste nummer.

Tyske:

WINNETOU UND SEIN FREUND OLD 
FIREHAND (Gringo -  hævneren), 1967. 
Instr.: Alfred Vohrer. Medv.: Rod Came- 
ron, Pierre Brice, Maria Versini. (Ty.-jug. 
co-produktion). Prem.: 26.2.

DISNEY-film 
fra 30’erne
Danske stumfilm, kortfilm, 
klassikere, bl.a. »Scaeface«.

Ring eller skriv efter program: 
Store Søndervoldstræde, K. 
Sundby 1003



Lennart Tatt/BUfUELS MYTER

Bunuel selv vil formodentlig hævde, at 
»Dagens skønhed« ikke er symbolsk eller på 
anden måde mærkværdig. At den skal for
stås, som den ses; hvis ikke den bare skal ses, 
opleves som vision. Alligevel sker der med 
hver ny Bunuelfilm det samme, mystifice- 
ring af publikum og anmeldere, som i irri
tation over, at intellektet kommer til kort, 
forarges, dadler, forkaster.

Retfærdigvis skal det siges, at »Dagens 
skønhed« mestendels blev modtaget posi
tivt og i et par tilfælde indgående behand
let. Hvilket dog ikke forhindrer, at forvir
ringen var betydelig. Med størst glæde 
læste man Erik Ulrichsens anmeldelse og 
Morten Piils forsøg på analyse. Mens Ulrich- 
sen antydede flere tolkningsmuligheder, op
stillede Piil to fortolkninger, hvoraf han 
foretrækker den, der lader hele filmen 
være en lang dagdrøm, for derved at kom
me ud over problemet med, hvad der er 
drøm og hvad virkelighed. Hypotesen er 
godt underbygget i den objektive analytiske 
stil, som man vist stræber efter i Kosmo- 
ramas new criticism. Imidlertid tror jeg, at 
man ved brug af netop denne metode vil 
kunne finde adskillige ting, der vælter hy
potesen. Der er for mig at se ingen rimelig 
grund til, at to parallelle scener, dem i 
højfjeldshotellet, begge skulle være drømte. 
Den første er helt sandsynlig, blottet for 
irrationelle momenter og afgiver som virke
lighed ganske naturligt stof til drømmen 
senere i samme dekoration, hvor nogen
lunde det samme sker, blot med den urealis
me til forskel, at to personer dukker ned 
under bordet og foretager sig sære ting med 
en ituslået flaske. Hvordan forklare disse 
to scener som andet end virkelighed og 
drøm? Det skulle da være som to forskel
lige drømmearter, hvoraf der i den ene var 
indskudt flere hæmninger end i den anden. 
Næppe sandsynligt. Allerhøjst kan den før
ste scene være erindret, da kronologien i 
filmen, som ved handlingsreferater i an
meldelser bl. a., får tildelt en stærkt frem
trædende plads, egentlig slet ikke er væ
sentlig.

Jeg tror ikke, filmen handler om en 
kvinde, hvis mand sidder i rullestol. Hvad 
skulle det dog være godt for?

Desuden kommer vi vel ikke filmens 
inderste væsen meget nærmere ved at op
fatte den som én drøm; antagelsen kan 
vist egentlig kun bruges til at bortforklare 
psykologiske urimeligheder; hvilket ikke er 
nødvendigt, da filmen ikke gør krav på at 
blive taget som psykologisk virkelighed. 
Bunuels film er myter, ikke psykologiske 
forløb, og mytens figurer er forenklede og 
skematiske. Og myten selv er usandsynlig 
og almen.

Karakteristisk er netop, at Bufiuels per
soner aldrig gennemgår nogen udvikling. 
De skifter muligvis mening, livsholdning 
eller hvad man vil, kommer til erkendelse;

men det sker pludseligt, som en omven
delse i filmens sidste billeder. Ligeledes 
er de situationer, han placerer disse rigtig
nok ofte endimensionale personer i, så eks
treme, at de må kaldes eventyragtige, og de 
kalder derfor ikke på vores direkte inter
esse. Tilskueren har ingen glæde af at 
identificere sig med glemte eksistenser på 
en ø i Louisianas sumpe eller med nogle 
outsidere, der er strandet i en jungle. Vi 
spørger heller ikke os selv om, hvordan 
vi ville reagere i Robinson Crusoes sted, 
og der er få mennesker, der har nogen 
grund til at indleve sig i El, Viridiana eller 
Séverine. Hvor paradoksalt det end kan 
lyde, er hans personer, i kraft dels af en 
forklaring og dels af en yderliggående 
komplicering gennem det meget specielle, 
hinsides psykologisk interesse.

Interessen ligger uden for mennesket, der 
hvor mennesket mødes med livet; stoffet 
hentes ofte fra det underbevidste, formen 
er enten en konstrueret situation som i 
»Morderenglen« eller en regulær handling 
som i »Mands begær« og »Døden i jung
len«. De to sidstnævnte foregår i junglen, 
at forstå som drifternes frie og grusomt 
skønne verden, vort uforståelige indre (jfr. 
den helt vidunderlige »The Saga of Anata- 
han« af Sternberg). Alt her er natur, dvs. 
uden moral, men med et uomgængeligt 
krav på at blive accepteret. Med det civili
serede menneskes moral, opdeling i godt 
og ondt, sjæl og legeme osv., kommer kon
flikten, der hedder samvittighed eller synds
bevidsthed, og den udløses gerne i intole
rance, ondskab, had og vold. Fundet af den 
nedstyrtede flyvemaskine og racefanatike
ren, der i speedbåden kommer til øen, be
tyder drab. Til sidst i filmen: befrielse, det 
uskyldige menneske går fri. Hvem er de 
uskyldige? Det er de stærke mandfolk, som 
selvopholdelsesdriften alene adler til værdi
fulde mennesker, og af kvinder, dem, der 
er ofre for ondskaben, men bevarer deres 
væsens jomfruelige renhed.

En sådan ren og uskyldig kvinde er Sé
verine. I Catherine Deneuve har Bunuel 
fundet en skuespillerinde, der på fænomenal 
vis fastholder dette indtryk af ren, ufor
dærvet natur, endog under de skrappest 
tænkelige omstændigheder. Det er ikke 
hende, der er frustreret, og ikke hendes 
driftsliv, der er perverteret.

Det forkerte skal, ligesom i Brechts dra
maer, søges andetsteds end der, hvor det 
tilsyneladende befinder sig, nemlig i den 
kultur hun lever i, mere konkret i denne 
kulturs mest karakteristiske miljø, over
klassen, og endelig helt præcist: hos man
den, som er repræsentant for dobbeltsyn 
og dobbeltmoral.

Det er her, jeg tror at have fundet en 
slags nøgle til filmen. Bunuel er ikke blot 
still going strong, men han er tillige mo
derne. Det er i dag moderne at citere tidli

gere mestres film, ikke mindst i Frankrig.
Hvorfor skulle Bunuel, der altid har 

fundet fornøjelse i at drille, ikke forsøge 
sig med denne nye spøg? Jeg synes, der er 
oplagte ligheder mellem denne film og 
Renoirs »Dr. Cordeliers testamente«, så op
lagte, at de næppe er til at se bort fra. 
Den unge gangster, Marcel, som Séverine 
falder for er en ypperlig efterligning af 
Jean-Louis Barraults Hyde-Opale: samme 
uforskammet skødesløse holdning, samme 
hæmningsløse gang i en uanstændighedens 
karikatur, samme næsten lige så morsomt 
overdreven fysiognomi med lavt hårfæste, 
fremstående mundparti og endelig også 
den farlige stok, som alt for tydeligt sym
bol på magt og sex. Og dr. Jekyll er stadig 
nobel i optræden indtil det irriterende, men 
samtidig erotisk invalid, derfor måske er 
han tiltrukket af rullestolen.

Séverine befries til sidst, men først da 
elsker og mand er døde, for Pierre dør da! 
Hans hånd er faldet slapt ned, efter at 
Husson, formodentlig en slags »deus ex 
machina« og instruktørens ironiske talerør? 
har røbet sandheden om hans kone for 
ham. Hvad skulle ellers de »nekrofile« 
katte på lydbåndet til sidst? Ved de to 
mænds død er manden i hendes liv blevet 
ét. Befrielsen sker i et drømmesyn, helt i 
overensstemmelse med øvrige Bunuelslut- 
ninger, som aldrig virker definitive. Men 
en erkendelse, en accept er nået.

Renoir og Bunuel giver myten om dob
beltmennesket med storytellerens kølige af
stand og intimt-private humor. Og er de end 
forskellige i meget, så har dette stof været 
nærliggende for dem begge, ligesom de jo 
også begge har lavet deres »En kammer
piges dagbog«.

Surrealisten Bunuel har livet igennem 
haft et førende leitmotif: drifternes og civi
lisationens indbyrdes modsatte krav på men
nesket, den deraf følgende »Unbehagen in 
der Kultur«, og drifternes destruktive magt, 
når de ikke anerkendes, men undertvinges, 
eller rettere når de henvises til at være den 
ene side i den fatale spaltning af menne
sket.

Spørgsmål om drøm og virkelighed, såvel 
som spørgsmål om psykologisk sandfærdig
hed er overflødige. »Dagens skønhed« er 
en fortælling i billeder om dagens, livets 
skønhed. Og dagen er kun smuk, når natten 
er gennemlevet og blevet ét med, og ikke 
skilt ud som sort fra hvidt. Derfor måske 
farvefilm, hvem ved?

Det er muligt, at man i ovenstående for
søg vil kunne påvise fejlslutninger, men 
måske kan det indgå som stof i en videre 
beskæftigelse med denne, synes jeg, me
sterens smukkeste og måske væsentligste 
film. Det bliver nok den sidste; anvendel
sen af hans favoritskuespillere i birollerne 
tyder desværre på det, en vis vemod ved af
skeden.


