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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. 30,00. Enkeltnumre 
kr. 6,00. Fås hos boghandlere, i kiosker og 
biografer og i Det danske Filmmuseums 
ekspedition, Store Søndervoldstræde, K ø
benhavn K, Asta 6500 og Sundby 1003, 
mandag—fredag 9-16, tirsdag og torsdag 
tillige 18,30-21,30 eller på giro 4 67 38.

BIOGRAFERNE
1968 var på mange måder et godt bio
grafår. København var nogenlunde hur
tig med de bedste udenlandske film. 
Når man siger København, må man i 
næste øjeblik indskrænke sig til at næv
ne de fire biografer, der holder humøret 
oppe på et kræsent publikum: Alexan
dra, Camera, Carlton og Imperial. I 
spidsen for disse fire biografer sidder 
der direktører, der gør sig umage med 
at følge med i, hvad der laves af gode 
film ude omkring, Thorvald Larsen, 
Peter Refn, Ove Brusendorff og Jørgen 
Nielsen. Disse fire direktører kan man 
jævnligt møde ved filmfestival’er. De 
lader sig ikke bare spise af med, hvad 
vores værste filmudlejerhøkere har at. 
byde på. Kosmorama-læserne kan selv 
tælle efter: tager man de ti øverste film 
i hvert nummer af Kosmoramas mini
kritik, vil man opdage at de næsten alle 
har været placeret på henholdsvis Alex- 
andras, Cameras, Garltons og Imperials 
repertoire.

Nu er vi allerede et stykke inde i 
1969. O g året er begyndt usædvanligt 
ringe. Thorvald Larsen kiksede to gan
ge lige efter hinanden -  med henholds
vis »Galilæi« og »Tre« (»Adelaide). 
Ove Brusendorff kiksede med »Pigen 
på motorcyklen«, Jørgen Nielsen har 
heller ikke været for heldig med et par 
ligegyldige kommercielle storprodukti
oner. Det er menneskeligt at fejle, og vi 
forlanger ikke at der skal drysse fire 
stjerner ned fra himlen, hver gang vo
res bedste biografer skifter film. Men 
det er stof til eftertanke, at København 
pludselig kan blive en stendød filmby, 
fra den ene dag til den anden, når de 
bedste finder på at svigte i en kortere 
eller længere periode. Så står man der — 
til den ene side med alle de ligegyldige 
Saga-Palads-Kinopalæ-World Cinema- 
Tre Falke underholdningsfilm, til den 
anden tårepersende abonninefilm af 
slagsen, som Esther Gad måned efter 
måned sætter på Grands repertoire. 
Midt imellem ligger der nogle enorme 
huller i jorden: der er f. eks. Metropol 
og Nygade og Rialto, alle tre biografer, 
som på den ene eller den anden måde 
har pligt til at føre en hæderlig film
politik.

Januar måned 1969 har været en af 
de sorteste biograf-måneder i mands 
minde. Det kan man selvfølgelig tage 
let på: man kan se frem til årets øvrige 
måneder, hvor Alexandra, Camera, 
Carlton og Imperial nok skal oppe sig. 
Men er fire biografer nok i en millon- 
by? Rundt omkring i verden laves der 
i disse år en stribe fremragende, mo
derne film. Der er de nye brasilianske 
film. Der er en lang række tjekkiske — 
ikke bare Formans og Menzels. Der er

adskillige nye svenske film, og franske 
og italienske og tyske. Der er amerikan
ske undergrundsfilm, der er så gode, at 
de ikke fortjener at blive betegnet som 
undergrundsfilm, Shirley Clarkes og 
John Cassavetes’ f. eks. Der er flere 
sydamerikanske film, flere østeuropæi
ske (ungarske, ikke mindst). Der er et 
par finske og -  tro det hvem der vil -  
efter sigende også en enkelt norsk. Fæl
les for alle disse film er, at de er udtryk 
for et vitalt opbrud i den unge film ver
den over, et opbrud bort fra det tradi- 
tionelt-kommercielle. Men ser vi nogen
sinde disse film? Ser vi nogen sinde an
det end Forman og Godard og Truf- 
faut -  og Resnais og Chabrol og Po- 
lanski og Widerberg og Bergman og 
alle de andre accepterede verdensnav
ne? Er København som filmby blot et 
sted, hvor man skummer fløden?

Gudskelov at der herhjemme er bio
grafdirektører, der skummer fløden og 
ikke bare serverer den sædvanlige skum
metmælk. Men vi bør kunne komme 
meget mere med, og her nytter det ikke 
at forlange, at Thorvald Larsen, Bru
sendorff, Refn, Jørgen Nielsen hele ti
den skal lægge sig i spidsen. Mange nye 
film har sikkert ikke den store publi
kumstiltrækning, og man kan ikke for
lange at en biograf direktør skal sætte 
alting overstyr i løbet af et år eller to. 
Men man kan forlange, at mange af 
vores henslumrende biografdirektører 
bare en gang imellem sætter værdifulde 
film på repertoiret. Man kan forlange, 
at de lærer bare en smule af firkløverets 
eksempel og følger med i den unge in
ternationale filmproduktion, at de ved 
lidt om, hvad de egentlig beskæftiger 
sig med. Mest kan man forlange det af 
direktørerne for biografer som Grand 
og Rialto og Metropol, der -  guderne 
må vide hvorfor -  stadig betragtes som 
kvalitetsbiografer. Hvad er det for no
get ubeskriveligt juks disse biografer 
gang på gang byder publikum?

Til slut er der de nye danske film. De 
film, der vil noget — og dem ser det 
endelig ud til at vi får en del af i tiden 
fremover. Henning Carlsen, der forhå
bentlig får sat lidt styr på Dagmar, har 
allerede lovet os henholdsvis Ole Roos’ 
»Kys til højre og venstre« og Sven 
Grønlykkes »Vindmøllerne«. Men hvor 
skal man ellers gå hen med en ny dansk 
film af en vis kvalitet? Camera og Carl
ton skal nok være på pletten, men her 
er det spørgsmålet hvor længe en dansk 
film kan holdes på plakaten. I hvert 
fald ikke de mange uger, det er økono
misk påkrævet. Grand derimod, Rialto, 
Metropol og Dagmar: det er bl. a. der 
slaget om dansk films fremtid skal stå.

H.S.
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Forsidebilledet:
»Butch Cassidy and the 
Sundance Kid« er titlen 
på en ny amerikansk we
stern, der synes at være 
grund til at stille forvent
ninger til. Filmen er un
der indspilning for øje
blikket med den begavede 
George Roy Hiil som in
struktør for delvis eget 
produktionsselskab — og 
øverst på rollelisten står 
tre af tidens bedste navne 
i amerikansk filmkunst, 
nemlig den for længst eta
blerede, men stadig over
raskende Paul Newman, 
der her spiller sammen 
med Robert Redford og 
Catherine Ross. På bille
det er Paul Newman og 
Catherine Ross ude på en 
fredelig tur på et for en 
western usædvanligt trans
portmiddel.

Bagsidebilledet:
Fran^ois Truffauts nye 
film »Baisers volés« venter 
vi på med spænding. Fil
men får snart Danmarks
premiere efter at den i sid
ste halvår af 1968 har pla
ceret sig som en af fransk 
film største succes’er både 
i kritikernes øjne og 
i publikums bevidsthed 
(322.000 solgte billetter). 
Filmen skal være en tilba
gevenden til den enkle og 
umiddelbare stil, der gjor
de »Ung flugt« til et film
poetisk mirakel. I et sene
re nummer af Kosmorama 
vender vi tilbage til både 
»Baisers vol es« ogFran^ois 
Truffaut, idet vi håber at 
bringe en artikel skrevet 
af forfatteren Peter See- 
berg.

Blandt de filmlande, vi 
herhjemme stadig kender 
alt for lidt til via selvsyn, 
indtager Italien i tresserne 
-  især tressernes sidste 
halvdel -  en solid position 
som et af de lande, hvor 
der er sket mest. I dette 
nummer prøver vi at pejle 
os ind på lidt af det nye, 
dels med en oversigtsarti
kel om de nye navne i Ita
lien, dels med artikler om 
enkelte navne: Pier Paolo 
Pasolini, Marco Belloc- 
chio og Luchino Visconti, 
af hvilke vi stadig har film 
til gode herhjemme. Spe
cielt efterlyses Bellocchios 
»I pugni in tasca« og »La 
Cina e vicina«, som De 
kan læse om i dette num
mer sammen med omtale 
af Pasolinis »Teorema«, 
der i foråret kommer frem 
herhjemme.
I Kosmorama 85 skrev Ib 
Monty om Jacques Tatis 
seneste film »Playtime«. 
Det var den gang usikkert, 
om filmen overhovedet 
ville komme til Danmark, 
idet den efter sigende var 
meget dyr at importere, 
men netop som dette num
mer går i trykken, har fil
men endelig fået sin Dan- 
marks-premiere. Vi ven
der tilbage til både »Play
time« og Jacques Tati i 
næste nummer af Kosmo- 
ranfa, hvor hovedvægten i 
øvrigt vil blive lagt på en 
grundig gennemgang af 
filmlandet Danmark, både 
med kritisk gennemgang 
af de nye ambitiøse dan
ske film og en ikke mindre 
kritisk gennemgang af 
produktionsforholdene.
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nuovo cinema 
nauano
GIULIO GGSaRe CaSTGLLO

Lisa Gastoni og Lou Castel i Salvatore Samperis » Grazie, zia«.

I Italien har det længe været vanskeligt at 
debutere som spillefilminstruktør, medmin
dre man først havde prøvet sig som instruk
tørassistent, kortfilminstruktør, iscenesætter 
ved teatrene el. lign. Situationen ændrede sig 
imidlertid omkring 1960, da italiensk film 
profiterede af et af sine lejlighedsvise booms. 
På det tidspunkt var den franske nouvelle 
vagues succes fastslået, så også vore produ
center (der altid er parate til at følge trop 
når det gælder modens krav), følte sig for
pligtede til at vise sig large over for de nye 
instruktøremner. Nogle af disse havde mange 
år i branchen bag sig, andre begyndte på en 
mere begrænset erfaring. Resultaterne var 
ofte positive, og i hvert fald interessante 
omend mange af deres film kun tjente be
skedne penge ind. Det overraskede derfor 
ikke, at de nye instruktørers film efter en 
serie økonomiske kriser udnævntes til synde
buk og gjordes ansvarlige for den nye an
spændte økonomiske situation inden for 
branchen.

Et af de største produktionsselskaber, Ti
tanus, der havde været mest åben for de 
ukendte debutanter, blev bl. a. tvunget til at 
indskrænke produktionen for ikke at gå fal
lit. Men i virkeligheden kunne de egentlige 
årsager til Titanus’ forlis ikke søges i den 
debutantvenlige politik, de nye instruktørers 
film produceredes i grunden på gennemgå
ende beskedne budgetter. Efter den ivrige 
jagt på nye instruktører, fulgte imidlertid 
nærmest en art bandlysning. Blandt dem, 
der var kommet i gang under the boom, var 
nogle tvunget til at trække sig tilbage i stil
hed, andre til at gå over i andre jobs (fjern
syn var f. eks. i visse tilfælde aftager), mens 
atter andre på forskellig måde forsøgte at 
tilpasse sig de såkaldt kommercielle krav.

I begyndelsen af tresserne havde filmen 
afspejlet »det økonomiske mirakel«s sam
fund. Den nye film, der begyndte at bryde 
igennem omkring 1965 var præget af en 
revolutionær indstilling, rettet mod det bor
gerlige samfund, mod velfærdsstaten. Det 
må bemærkes at denne nye renæssance, hvis 
man kan kalde den det, skyldtes initiativer 
der var mere eller mindre uafhængige af 
branchen. Man havde også tidligere haft til
svarende utraditionelle produktionsselskaber, 
men det havde været spredt fægtning, og de 
havde ofte haft besvær med at klare sig i 
konkurrencen. Fænomenet har i den seneste 
tid spredt sig, ikke mindst takket være film
loven af 1965, der har åbnet mulighed for 
økonomisk støtte til kvalitetsproduktioner, og 
til produktioner funderet på kooperativ ba
sis, d.v.s. »med manuskriptforfatteres, in
struktørers, skuespilleres og arbejderes fælles 
medvirken til dækning af produktionsafgif
ter«.

Man kan nævne at vejen blev banet med 
Marco Bellocchios »I pugni in tasca«, der 
blev produceret af den unge Enzo Doria. 
De tog chancen, på trods af at produktionen 
ikke på forhånd var garanteret distributions
muligheder. Det var et mod, der belønnedes 
med den succes, filmen fik. Det var også en 
skandalesucces, fordi Bellocchio — der er vok
set op i det centrale Emilia og katolsk op
draget — gav filmen et ætsende og blasfemisk 
indhold, der søgte at ramme den borgerlige 
samfundsstruktur, først og fremmest famili
en, men også religionen og fædrelandsbegre
bet. En revolutionær instruktør, der opnår 
en øjeblikkelig, og til en vis grad kommer
ciel, succes i tilgift til den rent kunstneriske,
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risikerer at måtte indordne sig i det system, 
han gør modstand mod. Selv om han accep
terede at lave sin anden film for et af de 
traditionelle selskaber (Vides), undgik Bel- 
locchio denne risiko ved at sikre sig absolut 
frihed inden for et rammebudget på 100 
millioner lire. »La Cina e’ vicina« var fuldt 
så »vred« som debuten. Bellocchio ville ram
me den venstreorienterede koalisationsrege- 
ring, især det socialistiske parti, og den om
siggribende opportunisme i det politiske liv, 
men kiksede fordi han holdt filmen inden 
for en slags ajourført og steril pochade’s 
rammer, der viste sig helt utilstrækkelig til 
analysen af den komplicerede problematik 
og dens påtrængende virkelighed. Heller 
ikke de såkaldte »kinesere«, som han også 
selv har været sat i bås med, undgik 
instruktørens angreb. Men »La Cina e’ vici
na« var så generaliserende i sin polemik og 
resultatet (trods visse frapperende stilistiske 
nyskabelser) så middelmådigt, at det på in
deværende tidspunkt er umuligt at danne 
sig et præcist indtryk af Bellocchios person
lighed. Men talentet er der, og man venter 
med berettiget nysgerrighed på hans næste 
film. Og »I pugni in tasca« forbliver under 
alle omstændigheder en film med enestående 
betydning, bl. a. ved den påvirkning den har 
udøvet i kraft af sin tematik og sin moralske 
holdning. Også set fra et produktionsstand
punkt var den betydningsfuld. Derfor må 
det fremhæves, at det takket være »I pugni 
in tasca« nu er blevet meget lettere for en 
ung filminstruktør at finde de nødvendige 
midler eller produktionsgarantier til sin film.

Den ganske unge Salvatore Samperis 
»Tak, tante« (Grazie, zia) er direkte afhæn
gig af Bellocchios første film, og dens øko
nomiske succes var en af de mest iøjnefal
dende (og uventede) begivenheder i den 
forløbne sæson. Det er oplagt at publikum 
var mere tiltrukket af filmens beskrivelse af 
det sygelige forhold mellem en tante og hen
des nevø, end af dens egentlige, polemiske 
indhold. Den usædvanlige situation og dette 
sygelige forhold (foruden Lou Castels spil 
i hovedrollen) viser både slægtskabet med 
»I pugni in tasca« og rummer filmens sam
fundskritik.

En anden film, der blev overraskende godt 
modtaget af publikum var »Escalation« af 
den ligeledes meget unge Roberto Faenza, 
der også havde andet end polemiske hensig
ter med sin elskværdige satire (en ung hip
pie ender med at tilpasse sig det samfunds
system, han selv havde prøvet at gøre oprør 
mod). Faenzas film er åndrig og original, 
selv om den svækkes af at hovedtemaet vir
ker noget konstrueret — i sammenligning med 
f. eks. den dygtigt opbyggede dramatiske 
struktur i »Tak, tante«. At filmen blev så 
velvilligt modtaget af publikum bekymrede 
imidlertid Faenza, der nu er i gang med et 
»videnskabeligt eventyr«, »H2 S«. Han me
ner, successen er bevis på at »vi ikke har 
været voldsomme nok, at vor film ikke an
greb samfundet tilstrækkeligt hårdt«. Faenza 
er af den opfattelse, at det er nødvendigt at 
ændre filmen og dens nuværende struktur. 
Derimod tager Samperi ikke sin succes så 
tungt, så meget mere — siger han — som pub
likum går »vrede og misfornøjede« fra bio
grafen, og dermed viser at de er ramt af det 
slag, han rettede mod dem. (I diskussionen 
tog Faenza imidlertid point ved at påpege 
de masochistiske træk i det borgerlige publi
kums psykologi). Samperi, som i mellemti

den er kommet i gang med en anden choke
rende og allegorisk film, »Cuore di mam- 
ma«, siger at han er sig bevidst at han kan 
lave film, der »terroriserer«, men ikke revo
lutionære film, fordi »revolutionen ikke vil 
andet end at tage magten«. Linder de nu
værende samfundsforhold nøjes han med de 
»terroriserende« for at »informere og for
midle politiske ideer«. Faenza erklærer at 
han ikke tror på film med »budskab«, og 
anklages af Samperi for at være en »roman
tisk individualist«. Fra sit radikale, skeptiske 
standpunkt anklager Faenza til gengæld 
Samperi for at være en drømmer, en fantast. 
Men begge fortsætter som nævnt at arbejde 
inden for systemet, ligesom Bellocchio, der 
har instrueret en episode for »Amore e rab
bia«, en film som forsøger at omsætte en 
række lignelser fra Det nye Testamente til 
et nutidigt sprog (En af de andre episoder 
er signeret af Bemardo Bertolucci, den yng
ste af de instruktører der debuterede i perio
den før det forrige boom. Hans betydeligste 
film er stadig »Prima della rivoluzione«, et 
o di et amo udtrykt med fascinerende ærlig
hed af en stendhalsk intellektuel af borgerlig

Bernardo Bertolucci (Foto: Peter Refn).

herkomst, der ledes af mere avancerede poli
tiske ideer, end dem der dominerer i hans 
miljø. Den helt nye »Partner«, frit inspireret 
af Dostojevskis »Gengangeren«, bekræfter — 
ikke mindst ved sin stil — Bertoluccis talent, 
men den svækkes af at den mere synes at 
være lavet med »hovedet« end med »hjer
tet«. »Partner«s tema afspejler Bertoluccis 
opfattelse: at den intellektuelle må føle af
magt i vort samfund, fordi han kun er i 
stand til at »drømme«, ikke til at fuldføre 
revolutionen.

Mange af de helt unge instruktører er 
gået igennem Centro Sperimentale di Cine- 
matografia, Bellocchio, Faenza og Cavani 
f. eks Men også Silvano Agosti (»Il giardino 
delle delizie«), Andrea Frezza (»Il gatto 
selvaggio«), Gianfranco Mingozzi, der tid
ligere har instrueret en række dokumentar
film og hvis første spillefilm var »Trio«, en 
ujævn triptyk om nutidens ungdom; hans 
anden film, »Sequestro di persona«, om ban
dituvæsenet på Sardinien, har fået en ganske 
flot og imponerende omsætning. Det må be
mærkes at efter at il Centros status er æn
dret fra skole til »workshop«, laver instruk
tøreleverne ikke længere kortfilm men lang
film. Den første der kom frem var Paolo 
Breccias »Sul davan ti fioriva una magnolia«.

Branchens åbenhed for debutarbejder i 
denne tid har lokket helt unge og knap så 
unge folk fra en lang række forskellige om
råder til at forsøge sig som instruktører: 
journalister og anmeldere (Giorgio Bontem- 
pi, Edoardo Bruno, Maurizio Ponzi); foto
grafer og iscenesættere (Enzo Muzii, prist 
i Berlin for sin »Come l’am ore«); forfattere 
(Eno Siciliano); og teaterfolk iøvrigt. Fra 
teatret kommer således skuespilleren og isce
nesætteren »l’enfant terrible« Carmelo Bene, 
der især har gjort sig bemærket ved at klippe 
kendte værker sammen til -  gerne blasfe
miske — collagelignende revyer beregnet for 
små scener. I Venezia præmieredes hans 
»Nostra Signora dei Turchi«, med begrun
delsen: »for den fuldstændige frihed hvor
med han har udtrykt sin skabende evne med 
filmens midler. Mario Verdone har define
ret hans film som »en forestilling i frihed; 
stormende, surrealistisk; i 'stadig flyden’«, 
»et kaos af billeder og lyd«.

Helt uinteresseret i det almindelige film
publikum arbejder de instruktører som i de 
seneste år har skabt en aktiv italiensk under- 
ground som er kommercielt uafhængig, og 
hvis film som regel undgår den traditionelle 
handlingsstruktur. Denne undergrund er ikke 
kun begrænset til Rom, men findes også 
i andre byer; filmene laves i 16 eller 8 mm.

Man kan skelne to tendenser. På den ene 
side giver man sig af med formel og teknisk 
research (f. eks. maleren Mario Schifano, 
musikeren Sylvano Bussotti og den gruppe af 
cineaster fra Torino som programmerede bil
ledfølge og sekvenser med en computer). 
På den anden side dyrkes protestholdningen 
(f. eks. af Romano Scavolini) der — som 
Luigi Costantini bemærker — »ofte er redu
ceret til en irrationel forherligelse af enhver 
form for anarki, politik og moral«.

Blandt de undergroundprofeter der er in
spireret og påvirket af The New American 
Cinema (men også af den »historiske« 
avantgarde, hvorfor de ofte også virker som 
»efternølere«), er Alf redo Leonardi, som 
bl. a. har lavet »Amore, amore«, en film 
som han ville fylde med »alle de ting, de 
mennesker, de incitamenter og de ideer jeg 
havde i hovedet på det tidspunkt«, for at 
skabe »et slags psykologisk selvportræt over
sat til billeder«. Jeg er ikke i stand til at 
kunne bedømme den italienske underground, 
da jeg har set meget lidt af den. Men hvis 
jeg skulle støtte min bedømmelse på »Amore, 
amore«, ville den ikke blive alt for venlig: 
den virker mest som et prætentiøst, ufuld
bårent og konfust resultat af en ikke alt for 
original søgen efter stil. Men det kan være, 
at det er en alt for drastisk, ensidig, og 
urigtig bedømmelse.
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MaO & KRISTUS
CHR.BRaaDTHomsen

En aktivist i aktion i Marco Bellocchios revolutionære filmfortælling »La Cina e’ vicina«.

78



Udviklingen i den unge italienske filmkunst 
er en af de bedst bevarede hemmeligheder 
for det danske biografpublikum. Bernardo 
Bertoluccis »Prima della rivoluzione« og 
Marco Bellocchios »I pugni in tasca« og »La 
Cina e vicina« hører til de senere års mest 
uundværlige film — kun danske filmudlejere 
synes, de har råd til at undvære dem. Også 
de seneste film af den lidt ældre Pier Paolo 
Pasolini har vi måttet undvære: »Uccellacci 
e uccellini« og »Edipo Re«, mens Pasolinis 
nye »Teorema« gudskelov er indkøbt til 
Danmark, hvilket vi sikkert kan takke den 
italienske filmcensur for. Var filmen ikke 
blevet forbudt i Italien, ville en dansk ud
lejer næppe være blevet opmærksom på den. 
Måske man burde gøre udlejerne opmærk
somme på, at »I pugni in tasca« blev krævet 
beslaglagt af 40 parlamentsmedlemmer, og 
at »La Cina e vicina« oprindelig blev for
budt af censuren af moralske og politiske 
grunde!

Det forekommer rimeligt, at både »La 
Cina e vicina« og »Teorema« blev beslag
lagt. Det var en slags forsvarshandling, for 
hvis film overhovedet kan være farlige for 
samfundet, så er disse to det. Både Bellocchio 
og Pasolini går kraftigt til angreb på den 
bestående samfundsorden, Bellocchio ved en 
strengt realistisk politisk analyse med mao
istisk fortegn, Pasolini i mytisk form og ved 
en kombination af sit marxistiske og religiøse 
engagement.

Titlen på Bellocchios nye film — »Kina er 
nær« — er det slagord, som kinesisk orien
terede italienske marxister maler på hus
murene, og filmen er på et meget realistisk 
plan koncentreret om lokale politiske for
hold. Men som man har set så ofte før: jo 
mere trofast Bellocchio er mod den italienske 
virkelighed, jo  mere vedkommende føles fil
men for os andre. For det principielle møn
ster i italiensk politik går igen overalt i 
Vesteuropa: splittelsen på venstrefløjen, 
socialdemokratiets reelle accept af det kapi
talistiske samfund, privat karrierestræb som 
det vigtigste motiv til en politisk arbejds
indsats, osv., osv.

Bellocchios film er overordentlig komplice
ret og intelligent i sin handlingsmæssige op
bygning og barskt satirisk i sammenkædnin
gen af de politiske og seksuelle relationer 
mellem personerne. Bellocchio demonstrerer 
således overlegent forbindelsen mellem kor
ruption og mangel på ideologi i politisk hen
seende og den tilsvarende mangel på per
sonlig moral og ærlighed, og han afslører, 
hvor ofte politisk engagement er enten kar
rierejag eller kompensation for en række pri
vate frustrationer. I filmens centrum står 
to brødre og en søster af middelklassen. Den 
yngste af disse, Camillo, har sluttet sig til en 
gruppe lokale »kinesere«, mens Vittorio og 
Elena repræsenterer den borgerlige moral. 
Ikke desto mindre accepterer Vittorio at 
lade sig opstille som kandidat for det socia
listiske parti, da det ønsker en mand som 
kan tiltrække middelklassen. Vittorio har 
altid støttet det parti, som det i et givent 
øjeblik kan betale sig at støtte — hvilket han 
i sin valgkamp fremstiller som evne til at 
tænke nuanceret og udogmatisk. Som kon
trast til disse to repræsentanter for bourgeoi
siet introduceres to medlemmer af under
klassen, nemlig Carlo, som er Vittorios sekre
tær, og Carlos forlovede Giovanni, der efter
hånden blir Vittorios elskerinde. Tingene 
kompliceres yderligere, da proletaren blir

den borgerlige Elenas elsker! Proletariatet 
får status som seksualpartnere for deres ar
bejdsgivere, kort sagt. Med megen sarkasme 
demonstrerer Bellocchio, hvordan mennesker 
ikke blot udnytter hinanden socialt, men 
også seksuelt, og det er vel at mærke en ud
bytning, som ikke blot går fra oven og ned
efter, men også den modsatte vej: proleta
riatet bruger deres seksuelle potens til at op
nå indflydelse og magt over deres arbejds
givere, ja, der opstår i filmen et ganske kom
pliceret og vittigt spil om, hvem der er i 
stand til at gøre hvem gravid, så både øn
skede og uønskede børn indgår som brikker 
i spillet om at udnytte hinanden.

Samtidig med at Bellocchio holder en 
streng realisme fra første til sidste billede, 
tager hans film efterhånden form af en alle
gori, en ondskabsfuld satire over det klasse
samfund, hvor udbyttere og udbyttede æder 
hinanden op, hvor arbejderklassen er kastre
ret af de borgerlige idealer og moralnormer, 
og hvor det eneste alternativ repræsenteres 
af dem, der melder sig helt ud af systemet. 
Selv om den yngste bror Camillos sympati 
for Kina først og fremmest er begrundet af 
personlige problemer og af had til sin bor
gerlige familie, så ses han med alle sine mere 
eller mindre primitive provokationer som 
den eneste vej frem, det eneste holdepunkt. 
I en vis forstand kan Camillo opfattes som 
en positiv udvikling af den unge tragiske 
epileptiker i »I pugni in tasca«. Epileptike
rens oprør var så uformuleret, at det endte 
i det patologiske og selv-destruktive. Epilep
sien var et symbol på de frustrationer, som 
i det borgerlige samfund risikerer at slå ind
ad og tilintetgøre oprøreren i stedet for sam
fundet. Hos Camillo formuleres frustratio
nerne derimod politisk, og man aner omrid
sene af et konstruktivt alternativ. Forholdet 
er lidt af det samme som i Godards produk
tion, hvor Michel Poiccards oprør i »Ånde
løs« er så voldsomt følelsesbetonet, at han 
kun når at ødelægge sig selv, mens kineserne 
i Godards senere film står for en politisk 
bevidstgørelse af oprøret, hvorved oprørerne 
blir farligere for samfundet end for sig selv.

Marco Bellocchio er af temperament den 
intellektuelle satiriker. Der er meget lidt fø
lelse i hans film — han spidder sine personer, 
som var de insekter (hvilket forklarer, hvor
for Bunuel er hans yndlingsinstruktør). Ved 
at træffe Bellocchio personligt på filmfestiva
lerne får man også indtrykket af et menne
ske, der med overlegen, veldisciplineret sar
kasme holder sig på afstand af begivenheder
ne. I modsætning hertil er Pasolini et ofte 
noget udisciplineret følelsesmeneske, hvilket 
han beviste ved sin uovervejede og selvmod
sigende optræden på Venezia-festivalen i' 
fjor, men hvilket på den anden side gør 
hans nye film »Teorema« til en dybt bevæ
gende film. Det er en følelses-film fortalt i 
en stram kunstnerisk form, og ikke blot fil
mens titel, men hele dens struktur er mate
matisk, hvilket ikke kvæler, men fremmer 
dens grundliggende følelse.

Pasolini har hentet inspiration til alle sine 
film i en vision, der på en gang er mar
xistisk og religiøs (men ikke nødvendigvis 
kristen). Men aldrig har han forenet disse 
to yderpunkter så smukt og overbevisende 
som i »Teorema«, der endegyldigt placerer 
ham blandt de store filmkunstnere. Mens 
Bellocchios kritik af det borgerlige samfund 
er intellektuel, er Pasolinis intuitiv. Også i 
Pasolinis film står en anset borgerlig familie

i centrum, og filmen udvikler sig til en en
kel fabel. Familien får besøg af en smuk ung 
mand, og alle familiemedlemmerne forelsker 
sig i ham. Han forsmår ikke deres kærlighed, 
men tilbringer en nat med dem alle efter tur, 
og da han forlader dem igen, er deres til
værelse ændret radikalt. Den konforme fa
milies møde med en stor og uforklarlig kær
lighed har forårsaget, at ingen kan vende 
tilbage til deres normale tilværelse. Tjene
stepigen forvandles til helgen og bliver i 
stand til at helbrede syge, husets søn besæt
tes af en lignende guddommelig skaberkraft, 
der gør ham i stand til at udtrykke sig i for
uroligende malerier, datteren henfalder i en 
neurotisk, tranceagtig tilstand, som ingen 
læge kan kurere, moderen bryder med sin 
frustrerede tilværelse og inviterer unge 
mænd med sig hjem i seng, men plages sam
tidig af religiøst vanvid -  og faderen skæn
ker sin store industrivirksomhed til arbejder
ne, klæder sig nøgen og løber skrigende ud 
i ørkenen.

»Teorema« er både en religiøs og en revo
lutionær film. Den handler om kærlighedens 
forvandlende kraft, om det totale brud med 
den borgerlige livsform, der må blive resulta
tet, hvis man giver sig i kærlighedens vold. 
Kærligheden er i Pasolinis univers af gud
dommelig art. Den frigør kræfter, som 
sprænger vor normale forestillingsverden og 
nedbryder vore fordomme, vor vilje, vort 
jeg. Kærligheden er et mysterium, som fjer
ner os fra det rationelle og materialistiske i 
vores verden og fører os ud, hvor vi ikke 
kan bunde. Så vidt jeg har forstået Pasolinis 
fabel (efter kun et gennemsyn af filmen med 
engelsk simultan-oversættelse), viser han os 
mennesker, der er mere eller mindre egnet 
til at tage imod det opbrud, som kærlighe
den er. Det er næppe tilfældigt, at tjeneste
pigen er den, der roligst og lettest tager 
imod kærligheden og lever videre med den, 
harmonisk forvandlet. Som helgen lader hun 
kærlighedens magiske kraft være rettet udad 
mod andre mennesker, mod de syge og ulyk
kelige, der søger til hende. Hendes tårer 
bliver til en magisk helbredende kilde. Hun 
repræsenterer det proletariat, som kommu
nisten Pasolini altid har hyldet i sine film. 
Vanskeligst er det for den kapitalistiske in
dustrileder at bøje sig for kærligheden og 
leve videre, efter at den har nedbrudt hans 
verden. Han tager afsked med en tilværelse, 
der i et og alt har været funderet på mate
rielle værdier, og da han har skænket sin 
fabrik til dens arbejdere, ejer han tilsyne
ladende intet at leve videre på. Storbyen 
forvandles til en ørken, som han nøgen for
svinder i, mens hans skrig lyder vanvittigt 
mod himlen. Der er noget mærkeligt besæt
tende over denne slutning, hvor det før så 
almægtige menneske kommer til kort og må 
bøje sig under en kraft, der er stærkere end 
alt, hvad dets materielle verden hidtil har 
rummet.

»Teorema« lader sig måske bedst forstå, 
hvis man opfatter den som en moderne »ver
sion af Pasolinis smukke Kristus-film »Mat- 
thæus-evangeliet«: at følge kærligheden er 
som at følge Kristus, en vanvittig, afsindig, 
revolutionær handling, en afsked med alt 
det sikre og velkendte i tilværelsen, en given 
sig under en lov, der er større end en selv. 
Den unge hovedperson i »Teorema« er som 
en parallel til Kristus. Han kommer til ver
den med kærlighed, og de mennesker, der 
møder ham, er ikke de samme bagefter.
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Pier Paolo Pasolini har på mindre end en 
halv snes år placeret sig som en af Italiens 
bedste, mest personlige og mest kontrover
sielle filmskabere. Han er officerssøn, født i 
1922 i Bologna og kom umiddelbart efter 
den anden verdenskrigs ophør til Rom, hvor 
han ret hurtigt kom i kontakt med filmver
denen som manuskriptforfatter, inden han i 
slutningen af halvtredserne debuterede med 
den aldrig udsendte montagefilm » La rab
biae.. Foreløbig har Pasolini lavet ialt syv 
lange film samt flere episoder til andre film. 
Han har også lavet en film for italiensk TV  
(om Indien), men bryder sig ikke om at ar
bejde for fjernsynet. Han har skrevet en 
række digtsamlinger, et par værker om reli
giøse foreteelser, flere teoretiske afhandlinger 
samt et skuespil.

Både som forfatter og filmskaber synes 
Pasolini at være stærkt polemisk indstillet 
med en dyb marxistisk overbevisning, men 
samtidig med en kraftfuld digterisk åre, der 
gør at i hvert fald een af de tre film ( »Lu
derkarlen«, »Mamma Roma« og »Matthæus- 
evangeliet«), der har været vist herhjemme — 
nemlig »Matthæus-evangeliet« — slående lig
ner et mesterværk. Allerede i Pasolinis første 
spillefilm » Luderkarlen« var der gyldne løf
ter om et stort talent, mens » Mamma Roma« 
var en tørt teoretiserende film, som Pasolini i 
dag fortryder at have lavet. Pasolinis sene
ste film » Teorema« vakte i sommeren 1968

opsigt på festivalen i Venedig og blev der
efter forbudt i Italien og er først nu blevet 
frigivet. I  løbet af forårsmånederne kommer 
filmen frem herhjemme, mens Pasolini i sit 
hjemland er i fuld gang med optagelserne til 
sin næste film med titlen » L’orgia« samt 
travlt beskætfiget med en planlagt filmati
sering af »Medea«, hvori Maria Callas efter 
sigende skal spille rollen som Medea.

På den litterære front hører Pasolini også 
til de kontroversielle. Omtrent samtidig med 
røret omkring filmen » Teorema« udkom en 
bog med samme titel og samme handlings
mønster, men Pasolini hævder, at der ikke er 
tale om en tillempning af værket fra et me
dium til et andet. Bogen er et selvstændigt 
arbejde og var lidt af en litterær begivenhed 
i Italien og stod stærkt som emne for årets 
Strega-pris. Dette sidste passede imidlertid 
ikke Pasolini, og blandt de ca. 450 menne
sker, der udpeger forfatteren til årets Strega- 
pris, fik Pasolini overtalt de 126 til slet ikke 
at stemme, mens 117 stemte blankt. Vinder
bogen fik 117 stemmer, så Pasolini vandt en 
moralsk sejr ud fra sin overbevisning om, at 
bøger ikke behøver litterære priser og en in
dustri for at udkomme, mens det derimod 
er nødvendigt indenfor filmverdenen. I det 
følgende interview — foretaget i forsommeren 
1968, umiddelbart før instruktøren havde 
» Teorema« klar til forevisning — redegør Pier 
Paolo Pasolini for nogle af sine synspunkter.
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— Jeg begyndte at lave film som 39-årig. 
Dengang vidste jeg intet om film, anede end 
ikke, hvad et kamera bestod af eller hvad et 
objektiv var. Jeg har lært at lave film sim
pelthen ved at arbejde med film i praksis. 
På samme tid har jeg været både elev og 
instruktør, og først nu, efter min femte og 
sjette film, er jeg begyndt at forstå mediet, 
at få professionel erfaring.

— Hvad med forfatteren Pasolini?
— Jeg begyndte at skrive digte, da jeg var 

syv og et halvt år gammel. Jeg gik i anden 
klasse, og det er svært for mig at forklare 
det. Men jeg har altid været forfatter. Det 
er en vane fra barndommen.

— Fortsætter De med at skrive bøger?
— Ja, men i Italien har jeg ikke et publi

kum, som gider lytte til poesi, sådan som 
man nu bør lytte til poesi. Det skyldes, at 
italienerne er uvidende og ikke holder af 
digte. Og derfor er det omsonst for mig at 
skrive. Alligevel skriver jeg stadig.

— Kan De frit filme, hvad De vil, eller er 
De bundet af nogen form for censur?

— Jeg er fri, helt fri, til at lave, hvad jeg 
vil. Der er ikke på nogen måde lagt bånd på 
mig, når jeg instruerer en film — hverken fra 
kirkens side eller fra de politiske partier. Jeg 
er fuldstændig frit stillet, og det bringer mig 
ofte i vanskeligheder, såvel menneskelige som 
praktiske og økonomiske. Men jeg tillader 
mig at gøre, som jeg har lyst til.

— Findes der nogen• politisk censur i Ita
lien?

— Den findes stadig, men er gennem de 
sidste fire år blevet mildere, fordi regeringen 
her er ret socialistisk. Censuren er nu min
dre katolsk præget, mindre skinhellig. Allige
vel er det sikkert, at man er mindre fri, når 
man laver en film, end når man skriver dig
te, fordi man er sammen med en større 
gruppe mennesker og derfor naturligvis prak
tiserer en slags selvcensur. Film henvender 
sig til tusinder af mennesker, mens mine 
digte kun bliver læst af ganske få.

En marxistisk vision.
— Hvad med Deres seneste film, »Teore

ma«?
— Historien er i få ord den, at en rig in

dustrifamilie fra Milano -  bestående af far, 
mor, datter, søn og tjenestepige — en dag får 
besøg af en meget ung, smuk og intelligent 
mand, som de alle forelsker sig i. Han gen
gælder deres kærlighed, forfører dem alle, 
hvorefter han rejser. Han har for første gang 
eksperimenteret med virkelige følelser, han 
føler sig usikker overfor livet, er halvt øde
lagt og begynder derfor en ny undersøgelse
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af den moderne verden. Hver af disse fem 
personer er typiske eksempler fra den mo
derne verden. Datteren bliver neurotiker, 
sønnen abstrakt maler. Moderen har stadig 
sine erotiske eventyr, og faderen forærer sin 
fabrik til arbejderne. Den eneste som på sin 
vis genfinder sin tabte tro er tjenestepigen, 
fordi hun gennem sit arbejde og sit miljø 
udenfor industrifamilien har erhvervet en 
kultur, der sætter hende i stand til atter at 
finde den guddommelige kraft.

— Ligger der noget politisk budskab i De
res film? Prøver De at formidle en marxis
tisk tro . . .

— Jeg er ikke partimedlem, men min poli
tik er partisk. Det marxistiske budskab i 
mine film er en marxistisk vision af virke
ligheden.

— De har tidligere udtalt, at De ikke læn
gere var helt sikker på Deres politiske stand
punkt.

— Sådan har jeg aldrig sagt, men måske 
har jeg udtalt, at jeg ikke var sikker på det 
italienske kommunistpartis politik, eller på 
andre kommunistpartiers politik, men jeg vil 
altid forblive marxist. Jeg er overbevist om 
rigtigheden i den marxistiske diagnose af 
verden.

— Hvordan med religionen. Kan De både 
være overbevist marxist og samtidig religiøs?

— Jeg tror ikke på Gud. Jeg er ikke reli
giøs, men min ånd er religiøs.

Dreyer er mesteren
— Flere gange kan billederne i »Il vange

lo secondo Matteo« minde om Carl Th. 
Dreyers film, måske især om »La passion de 
Jeanne d’Arc«. Føler De Dem påvirket af 
Dreyer?

— Jeg har altid ment, at Dreyer var den 
største mester. Han har altid været min favo
rit, og lige efter ham kommer så Charles 
Chaplin og Kenji Mizoguchi. De er stadig 
mine tre foretrukne instruktører. Men som 
jeg fortalte, er jeg ikke professionel film
mand. Jeg har aldrig studeret filmhistorie, 
og jeg kender ikke ret mange film. Min »ud
dannelse« er præget af litteratur og maler
kunst, ikke af filmen. Jeg holder af den 
italienske malerkunst for indtil 15 år siden. 
Af øjeblikkets unge malere synes jeg bedst 
om Mario Schifano uden at være vild med 
ham. Generelt kan jeg bedst lide den figura
tive malerkunst, mens jeg ikke bryder mig 
om den abstrakte.

— Ser De mange film?
— Ikke mere. Før i tiden gik jeg i biogra

fen næsten hver dag, men nu arbejder jeg for 
meget, og jeg er for træt til at gå i biografen. 
Jeg ser kun de aller vigtigste film. Om afte
nen, når jeg har fri, vil jeg hellere være 
sammen med mine venner.

— Hvad med de unge italienske instruk
tører. Ser De Deres film?

— Ja. Jeg foretrækker film af Bernardo 
Bertolucci og Marco Bellocchio. Bertolucci 
kan jeg bedst lide, han er mere af en digter, 
mens jeg tror Bellocchio har en normal kar
riere foran sig med sine gode film.

— Hvad med fransk film? og amerikansk 
film?

— Jeg holder meget af Godard, fordi han 
er anderledes. Og siden jeg var dreng, har 
jeg altid elsket amerikansk film — westerns, 
komedier, Carole Lombard. For øjeblikket 
er der dog ikke noget af det, der er kommet 
fra Amerika, jeg bryder mig om. Med und
tagelse af enkelte underground-film.

Glad for »Accatone«
— Hvad synes De i dag om Deres egne 

film, begyndende med »La rabbia«?
— »La rabbia« er en montage-film lavet 

af materiale fra film-journaler, som var ble
vet vist igennem en 3-årig periode. Jeg fore
tog et udvalg og lavede i montageform en 
slags poetisk kommentar. Jeg husker et sted, 
hvor jeg eksperimenterede med ideer brugt 
af »New American Cinema«, men vægten 
var lagt på det poetiske, og kommentaren 
var på vers. Filmen er aldrig blevet udsendt, 
fordi den var for vanskelig. Publikum for
stod den ikke, og desuden var den færdig 
netop som en anden instruktør havde lavet 
en film på samme vis, men på vulgær, flad 
og lav-poetisk måde. Kommentaren var na
turligvis i prosa, men han benyttede samme 
grundmateriale.

— Hvad med »Accatone« og »Mamma 
Roma«, kan De stadig lide filmene?

— »Accatone«, ja. Jeg har altid syntes, at 
det var min bedste film. Måske fordi det 
var min første film. »Mamma Roma« bryder 
jeg mig ikke særligt om. Det er den eneste, 
jeg er ked af at have lavet. De andre film 
kan såmænd udmærket være fyldt med fejl, 
men jeg er glad for dem alligevel. »Mamma 
Roma« skulle jeg ikke have lavet. »Il van
gelo secondo Matteo« har jeg genset for kort 
tid siden, og jeg blev meget bevæget. Det 
var længe siden jeg havde set den, og jeg 
huskede den anderledes. Den er jeg glad for 
at have lavet.

»Uccellacci e uccellini« har jeg ikke set 
længe, men jeg ville egentlig gerne se den 
nu. Det er en meget mærkelig film. En af de 
få film, i hvilke temaet er fuldstændig ideo
logisk, tror jeg. Der er simpelthen ikke an
det end ideologi i den, og derfor er det en 
meget vanskelig film, som på alle måder har 
gjort fremskridt rent kommercielt. Men det 
er en meget mærkelig film, meget vanskelig 
at forklare.

Myte og selvbiografi
— Hvad fik Dem til at lave »Edipo Re«?
— Sagt med få ord kan jeg fortælle, at det 

var en gammel ide, som jeg fik allerede, 
mens jeg indspillede »Accatone«. Den væ
sentligste årsag til at lave filmen var, at jeg 
ville fortælle noget om mig selv, men des
værre blev filmen først lavet på et tidspunkt, 
da min selvbiografi ikke længere interessere
de mig. Jeg fornemmede ideen som gammel 
og fjern. Den anden årsag til at lave filmen, 
eller rettere poesien i filmen, var at åbne en 
myte, at gå fra Sofokles til psykoanalyse, og 
derefter at lave den modsatte handling, gen
nem psykoanalyse at gå til myten, at proji
cere psykoanalysen frem i myten. At for
nemme hele historien om »Edipo Re« som 
en drøm om vores verden. Ud fra de to 
ideer blev filmen til.

— Kan vi vende tilbage til »LI vangelo se
condo Matteo«. Mange undrede sig over, at 
netop De lavede den film. Hvad var bevæg
grunden?

— Folk, som ikke kender mig, blev måske 
forbavsede, men for dem, der følger med i 
litteraturen, var filmen ikke nogen overras
kelse, fordi jeg i min første bog, der udkom 
i 1942, omtalte en korsfæstelse. Senere, for 
ca. 15 år siden, udsendte jeg en bog om re
ligionen, og i 1959 udkom »La religione del 
mio tempo«. Det er bøger om indvielse i 
religiøse problemer, så de der kendte lidt til

min litterære produktion blev altså ikke 
overraskede.

Sort-hvid eller farve
— Var det bevidst, at filmens stil flere gan

ge mindede om »Cinéma Vérité«, eller op
stod det tilfældigt under optagelserne?

— Det ved jeg egentlig ikke, men . . . det 
er rigtigt. Flere steder — de to processer og 
Kristus-figuren -  blev lidt som »Cinéma 
Vérité«.

— Har De også benyttet denne stil i »T eo
rema«?

— Nej, den er meget konstrueret, meget 
formel. På en måde er det den mest per
fekte af alle mine film. Men også her er 
der et par tilføjelser. Filmen er i farver, men 
der er to afsnit i sort-hvid, to journalistiske 
undersøgelser af problemerne i filmen. Også 
her er der altså øjeblikke af »Cinéma Vé 
rité«.

— Hvad vil De helst, lave film i sort-hvid 
eller i farve?

— Jeg foretrækker at arbejde med sort
hvid, men måske var det bedst, om jeg ar
bejdede i farver. Men på nuværende tids
punkt er det teknisk umuligt at reproducere 
farver nøjagtigt som de er i naturen. Des
uden ville det være nødvendigt at arbejde 
et år for at lave en smuk farvefilm: udvælge 
de rigtige farver, lave filmen som et slags 
maleri med farverne i hver sin ramme. Der
for er det umuligt at lave en film, som man 
vil, og så bliver man nødt til at tilpasse sig.
I praksis synes jeg bedst om sort-hvid film, 
i teori elsker jeg farvefilm, tror jeg.

Musik og poesi
— Hvor meget betyder filmenes underlæg

ningsmusik for Dem?
— Musikken har en poetisk funktion, me

get poetisk endda, som et middel til at nå 
frem til en forestilling om tingenes betyd
ning, at finde frem til sagernes rette sam
menhænge, at forklare det uklare. Som De 
ved er tvetydigheden eller det uklare typisk 
for poesien. Musikken har også en anden 
funktion som modsætning til poesien — nem
lig at få publikum til bedre at forstå, hvad 
jeg har i sinde. Når jeg f. eks. i »Accatone« 
bruger musik af Bach, opnår jeg dels at 
skabe den rigtige poetiske virkning, dels at 
gøre det klart for publikum, at det de over
værer ikke er begyndelsen til en simpel, 
voldsom og vulgær historie, men en fortæl
ling, der i bund og grund er hellig.

— I alle Deres film har De fortrinsvis be
nyttet klassisk musik på lydbåndet, men i 
»Il vangelo secondo Matteo« brugte De 
også stærkt rytmisk, rock’n roll-præget mu
sik, misa creola var det vist . . .

— Musikken hørte jeg i Afrika, hvor nogle 
stemmer sang efter deres egne skikke, og da 
jeg vendte hjem til Italien, havde jeg lyst 
til at høre mere af den slags. På den måde 
kom jeg til at synes om disse kreolske mes
ser. Mit motiv til at benytte musikken i »Il 
vangelo secondo Matteo« var, at hele filmen 
er en blanding af stilarter, hvor jeg bl. a. 
har vovet at fortælle i maleriske billeder. 
Også i malerier er stilarterne blandede.

Kontrastens evangelium
— I Deres film blander De også professio

nelle skuespillere med ikke-professionelle. 
Hvad retningslinjer går De frem efter, når 
De skal besætte rollelisten?

— Jeg vælger altid mine skuespillere for
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hvad de er, og ikke for hvad de lader som 
om de er. Derfor må jeg bruge både pro
fessionelle og ikke-professionelle. Når jeg skal 
bruge en skuespiller, der skal repræsentere 
folket, så foretrækker jeg at benytte en ikke- 
professionel. Skal jeg derimod bruge en mila- 
nesisk industrifyrste og ikke kan finde en 
ægte industrimand, der kan spille rollen, så 
bliver jeg nødt til at bruge en professionel 
skuespiller.
-  De har også selv forsøgt Dem som skue
spiller.

— Det vil jeg helst ikke tale om.
— Tidligere har De skrevet en række ma

nuskripter for andre instruktørers film, f. eks. 
Fellinis » Cabiria« og Bologninis »Den vilde 
nat«, vil De fortsat skrive for andre?

— Nej nu skriver jeg kun for mig selv.
— Har De nogensinde villet lave en film 

om forskellen mellem det rige Norditalien 
og det fattige Syditalien?

— Alle mine film ejer på bunden denne 
kontrast, fordi den findes i mig selv. »Acca- 
tone« har jeg f. eks. kun kunnet lave, fordi 
jeg kommer fra Norditalien, fra en by, hvor 
man lever -  næsten -  som i Sverige eller 
Danmark. Min barndom har omtrent formet 
sig som en skandinavisk barndom, og da jeg 
kom til Rom, følte jeg det som en slags 
legemsbeskadigelse. Derfor vil man altid fin
de kontrasten i alle mine film, derfor vil 
man altid i mit evangelium finde en kontrast 
mellem den intellektuelle Kristus og prole
tariatet, som jeg følger og støtter.

Øverst Terence Stamp og Massimo Girotti i 
»Teorema«, i en scene der medvirkede til 
censurforbudet i Italien, til højre en scene 
fra »Edipo Re«.
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I februar slutter Michelangelo Antonioni, 
otte italienere og firs amerikanere optagelser
ne af »Zabriskie Point«, mens de hver for 
sig forsøger at forestille sig, hvordan Anto- 
nionis første amerikanske film bliver.

Humøret er ikke det bedste. Groft stillet op 
er situationen nogenlunde den, at amerika
nerne ikke forstår eller stadig er chokerede 
over et orgie, der blev optaget for en måned 
siden, at italienerne er overbeviste om, at 
Antonioni er en kommunist, hvis perverse 
hensigt det er at degradere USA, og at An
tonioni selv, der er meget lidt meddelsom, 
ikke gør noget for at opmuntre holdet. Efter 
et døgns ophold i Scottsdale, Arizona, og et 
besøg under optagelserne i Los Angeles, kan 
jeg kun lade tvivlen komme ham til gode 
og filosofisk gentage overfor mig selv, at der 
måske findes visse kunstnere man ikke bør 
se i arbejde, men blot se deres færdige værk.

Hvis man havde set Antonioni arbejde i 
London, ville man sikkert have følt den 
samme tvivl. Hvordan kan denne italiener, 
der knap taler engelsk, og som kommer med 
en kultur, der i ordets vigtigste betydning er 
modstridende, forstå dette London, der til
hører en helt anden generation? Og dog fik 
Antonioni med »Blow-Up« fat i den revolu
tion, der går for sig i sæder, smag og moral, 
denne isnende grad af forgængelighed og 
angst, af forandring og karikatur bagved det 
modeprægede Londons farverige ydre. Vil 
Antonioni på lignende måde være i stand til 
at beskrive Amerika med »Zabriskie Point«, 
som han optager for Metro-Goldwyn-May- 
er’s penge i Death Valley og i Los Angeles? 
Måske; men det første, overfladiske indtryk 
er ikke godt.

Antonioni bryder sig ikke om pressen. Af 
dagblade har kun et eneste fået adgang til

optagelserne. Presseattacheen, Beverly Wal- 
ker (den tredie — efter at de to første er 
blevet afskediget af instruktøren), der er fra 
New York Film Festival, satte hårdt mod 
hårdt, og til sidst fik »New York Times« lov 
til at sende en journalist. At »Esquire« og 
»Sight and Sound« fik lov til at interviewe 
ham, medens Alberto Moravia kom forgæves 
helt fra Rom, afspejler snarere Frk. Walkers 
end Antonionis smag.

Jeg kom til Scottsdale den forkerte dag. 
Antonionis hold var ved at sprænge et hus 
i luften, der var særligt konstrueret til dette 
formål af de gode gamle Hollywood-trick- 
teknikere, og min første forbløffede konsta
tering var, at Antonioni er bange for det nye 
venstre.

Tanken om at det nu udspredes over hele 
Europa, at Antonioni i USA til en eneste 
scene i en drømmesekvens bortødsler så stor 
en sum, at en ung filmmand kunne lave en 
hel film for de samme penge, gjorde ham 
bange. Senere betroede Frk. Walker mig, at 
han ligeledes var bange for, at »Zabriskie 
Point« ikke ville blive vel modtaget af 
»Students for a Democratic Society« (SDS), 
der er centrum for studenterrevolten i USA, 
men som dog er ved at miste noget af sin 
betydning.

Bortset fra almindeligheder er det vanske
ligt at sige noget om, hvad »Zabriskie Point« 
drejer sig om. Antonioni tror jo ikke på en 
decideret handling, og Frk. Walker må ikke 
vise manuskriptet, give nogen synopsis eller 
pressemeddelelser fra sig. Men naturligvis 
har Beverly Walker kontakter hvad produk
tionsbilleder angår, og dem fremviser hun i 
al uskyldighed. Der er billeder af Los An- 
geles’ reklameplakater, der viser et eksotisk 
og vulgært Californien — kort sagt billeder

Michelangelo Antonioni i pause under ind
spilningen af » Zabriskie Point«.
i værste Mondo Cane- stil. Men hvem ved? 
De kan lige så vel klippes sammen til en 
helhed, som kan komme til at virke lige så 
stærkt som mannequinerne bag de kæmpe
mæssige skærme af matslebent glas, der illu
strerede »Blow-Up«s tiltrækkende, falske og 
uvirkelige verden.

»Zabriskie Point«, opkaldt efter en funk
tionær i »Southern Pacific Railway« fra den 
heroiske epoke, hvor vesten blev vundet, er 
en spøgelsesby i Death Valley, 160 km nord
vest for Las Vegas. På deres omstrejfende 
tur fra Los Angeles til Scottsdale kommer 
helten og heltinden til dette hus beliggende 
ude i ørknen, som helten til sidst sprænger 
i luften i tankerne.

De medvirkende i »Zabriskie Point« er to 
ukendte navne samt Rod Taylor, der er den 
unge piges chef. Helten spilles af Mark 
Frechette, en 21-årig ung mand fra Boston, 
der aldrig har været skuespiller, en slags 
amerikansk Alain Delon. Heltinden er Diara 
Halprin, en 18-årig pige fra Californien, 
som Antonioni opdagede i en kortfilm, hvor 
hun dansede i 30 sekunder.

Før Antonioni forlod Rom, sagde han, at 
han i højere grad ville afsløre sig selv i 
»Zabriskie Point« end i »Blow-Up«, at han 
ville forsøge ikke at overlade til tilskueren 
at drage konklusioner, men selv gøre det, 
og at filmen om muligt ville blive fulgt op 
af en anden, der skal indspilles i det kom
munistiske Kina. Kort sagt, at han nu følte 
behov for at fortælle en historie, der gør det 
muligt for ham mere åbent at sige, hvad 
han har på hjerte, og at USA ikke er et 
påskud, en baggrund, sådan som London på 
sin vis var det.
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»Når man er så umådelig talentfuld som 
Visconti, og når man har så sikker en smag, 
så er det at lave en virkelig god film — 
nemt«. Ordene er Godards, og den film, der 
inspirerede ham til en så raffineret uelsk
værdig formulering var netop »Senso«, den 
eneste af Viscontis film, som de fleste kriti
kere, og blandt dem de mest kræsne, har 
kunnet blive enige om at udråbe til mester
værk. Efter at have følt sig provokeret til at 
mindes, hvor tit man i Godards film har 
været stillet over for noget, som han, følte 
man, var kommet lidt for nemt til, og hvor 
svært han, den ligeledes talentfulde, i grun
den har haft ved at lave en virkelig god 
film, giver man efter for fristelsen til at spe
kulere over, hvordan Godards film mon ville 
have taget sig ud, dersom han havde haft en 
lige så sikker smag som Visconti.

Det er selvfølgelig muligt, at Godard ikke 
har det helt nemt med sig selv, og i så fald 
er det måske ikke helt uden grund, men hans 
arbejdsmetode hører ikke til de sværeste, 
man har hørt om. Han hengiver sig som 
bekendt hæmningsløst til den særlige form 
for improvisation, der består i ganske enkelt 
at optage hvad som helst der falder en ind -  
for derefter at knytte optagelserne sammen

i tilfældig orden. Visconti, som har ofret år 
af sit liv på forstudier til sine film, er i den
ne henseende Godards udprægede modsæt
ning. Viscontis indfald bliver sorteret efter 
strenge udvælgelsesprincipper, som ikke kun 
dikteres af hans sikre smag, men også af en 
dyb respekt for artistisk logik og konsekvens, 
og uden det grundige forarbejde ville han 
ikke kunne føle sig sikker på, at han til fulde 
lever op til de store krav, han stiller til sig 
selv. Da han i 1958 skulle sætte Verdis 
»Don Carlos« op i London, tillod han sig 
først efter en koncentreret studium af El 
Greco-portrætter i Spanien at gå i gang med 
opgaven, som hart så løste med en autoritet, 
der forbløffede det yderst sagkyndige Lon- 
don-publikum. Man kan forestille sig, hvad 
han har arbejdet sig igennem, før han turde 
optage film som »Senso« og »Leoparden«! 
Han føler sig dybt forankret i den klassiske 
vesteuropæiske kulturtradition og er derfor 
immum overfor modestrømninger; den form 
for spontaneitet, man påberåber sig at opnå 
ved at gøre vilkårlighed til kunstnerisk prin
cip, kan han kun trække på skuldrene ad.

Måske er der ikke rigtig grund til at un
dre sig over, at en filminstruktør, der så på
faldende har ladet sin personlighed forme af

fortidens og delvis også nutidens kunst (der 
er jo  anden nutidskunst end den, som lige 
for tiden er på mode), har kunnet falde i 
unåde i vore anti-finkultur-tider, hvor god 
smag åbenbart er bad form, men man kan 
godt blive forbavset over, at så mange film
liebhavere især synes at have vanskeligt ved 
at tilgive Visconti, at han har arbejdet med 
opera og helt åbentlyst er betaget af denne 
kunstform. Det er dog ikke helt unaturligt, 
at en filmkunstner kan interessere sig for ope
rakunst, for film og opera kan i visse hen
seender siges at være beslægtede kunstarter; 
f. eks. er de begge kunstarter, som optager 
en række andre kunstarter i sig. Hvorom al
ting er, så ville Visconti ikke være den film
kunstner, mange af os beundrer, hvis han 
ikke havde gjort visse erfaringer i operaens 
verden, som han bringer med sig til sin 
filmkunstneriske virksomhed. Uden disse er
faringer var det næppe lykkedes Visconti at 
forlene filmene med deres karakteristiske 
grandiositet; man kan tænke på figurernes 
placering i og selve valget af décor, også — 
i de to historiske film — på kostumeringen, 
på visse lyseffekter og på afstemningen af 
billede og lyd.

Når Visconti — med rette — har fået status
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Luchino Visconti instruerer Claudia Cardi- 
nale før optagelsen af scene til » Leoparden« 
(øverst). N ederst Annie Gir ar dot og Renato 
Salvatore i central scene fra Viscontis stil
sikre »Rocco og hans brødre«.

som en af filmens største skuespillerinstruk
tører, så skal det nok også have noget at 
gøre med den rutine, han under sit arbejde 
med teater- og operaopsætninger har fået i 
at omgås skuespillere. Den vulkanske diva 
Maria Callas har udtalt, at det var Visconti, 
der lærte hende, hvad musikteater egentlig 
er for noget. Når man har kunnet arbejde så 
mesterligt med amatører, som Visconti 
gjorde det i »La Terra trema«, og har for
mået at tæmme en hunleopard af en Callas’ 
vildskab, så har man virkelig aflagt en over
bevisende svendeprøve som skuespillerin
struktør. Der er derfor ikke noget at sige til, 
at Visconti på dette felt nu føler sig så suve
ræn, at han kan vælge skuespillere efter for
godtbefindende, f. eks., som han tydeligt nok 
har gjort, efter deres udseende, deres rent 
plastiske kvaliteter, eller uden indvendinger 
accepterer særlige producentønsker, hvad 
skuespillere angår. Den tidligere cirkusartist 
Burt Lancaster, hvis speciale var sørøvere og 
slagsbrødre, var ganske vist glimrende i den 
krævende rolle som sjælerøveren Elmer Gan- 
try, men dog ikke et oplagt valg til Lampe
dusas sicilianske aristokrat — i filmen er han 
simpelthen fyrst Salina. Efter at have hørt 
at Visconti til Meursault i »Den fremme
de« havde ønsket at få Marlon Brando, ind
ser man, at det var også en oplagt Brando- 
rolle. Som sin moderne Elektra i »Sandra« 
så Visconti, siger han selv, fra begyndelsen 
Claudia Cardinale for sig — og sådan kan 
det udtrykkes, for i den dagbog, som han 
skrev under optagelserne, oplyser hjælpein
struktøren Rinaldo Ricci, med Suso Cecchi 
d’Amico som — utvivlsomt pålidelig — kilde, 
at producenten Franco Cristaldi under op
tagelserne af »Leoparden« over for Visconti 
havde erklæret sig villig til at gå ind for en 
hvilken som helst film Visconti kunne tænke 
sig at lave, når blot la Cardinale kom til at 
spille hovedrollen. Det producentønske faldt 
det ikke Visconti vanskeligt at acceptere, for 
ligesom Moravia har han tabt sit hjerte til 
den billeddejlige tuneserinde, som også de 
italienske renæssancemalere ville have kap
pedes om at sikre sig til model. I »Leopar
den« gjorde Visconti hende til den skønneste 
Angelica, man kunne drømme om, indbegre
bet af tung, sensuel middelhavs-dejlighed. 
Og i »Sandra«: den vildt dekolleterede 
Claudia midt i den gamle etruskerby Vol- 
terra — en svimlende blanding af skønhed og 
depravazione!

Måske er hemmeligheden ved Viscontis 
succes som skuespillerinstruktør, at han altid 
er fuldstændig på det rene med en skuespil
lers begrænsninger, således at han f. eks. 
ikke bilder sig ind at kunne lokke noget ud 
af la Cardinale, som ikke er der, men sørger 
for at sikre sig det fulde udbytte af det, som 
vitterligt er der. Cardinales væsentligste ak
tiv er hendes ansigts skønhed, derfor koncen
trerer han sig væsentligst om det, selv om 
han ikke er blind for hendes øvrige frem
trædende fortrin. Overhovedet er der en ty
delig bestræbelse i Viscontis film på at få 
ansigter placeret således i billedet, at kon-
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turerne får den størst mulige udtryksfuldhed. 
Med forkærlighed optages pigerne i profil. 
Personernes opstilling i billedet, afstanden 
mellem dem osv., er ikke tilfældig; den sym
metri, der kan tales om, er ikke en tom ef
fekt, et fikst virtuosen, for den har i reglen 
en ret åbenbar betydning for selve fortællin
gen og kan virke som en uddybning af en 
replik. Også personernes bevægelser bliver 
en del af menneskeskildringen; jeg tænker 
ikke på Giannis død i »Sandra«, men på 
f. eks. Angelicas umådelig fornemme gang i 
»Leoparden«: det er ikke blot hendes skøn
hed, men også hendes bevægelser, der giver 
hende den udstråling, som synes at gøre hen
de til Salinaemes jævnbyrdige, skønt hun 
ikke er adelig.

I dag, hvor alt der blot svagt minder om 
romantik er bandlyst fra litteraturen og 
teatret, kan et romantisk gemyt kun finde 
udfoldelsesmuligheder i operaen — her hå
ner ingen ham, selv om han skulle være så 
fortidig, at han tror, kærlighed har noget 
med følelser at gøre. Også derfor er operaen 
tillokkende for Visconti, der er en uforbeder
lig romantiker. Filmkunstneren Visconti be
gyndte som neorealist, siger man, men det 
gjorde han slet ikke — han begyndte som 
assistent hos Jean Renoir og var f. eks. med, 
da denne optog »Une Partie de Campagne«. 
Viscontis egen debutfilm »Ossessione«, kan 
nok siges at være i den neorealistiske stil, 
men adskillige træk i den peger frem til 
hans senere store romantiske film. Men hvor
ledes, kan en romantiker bekende sig til 
kommunismen? Hertil er kun at svare, at 
Visconti gør det. Men medens det roman
tiske i Viscontis film er ligefrem iøjnesprin
gende, kan det være svært at få øje på det 
politiske engagement, hvis man ikke abso
lut vil se det, ja, i visse film er det så svært 
at øjne, at selv de, der absolut vil se det og 
er meget dygtige til at se, ikke med deres 
bedste vilje kan blot skimte det. Den meget 
betydelige marxistiske kritiker Guido Ari- 
starco har f. eks. i det til dansk (i »Se — det 
er film III«, side 129—136) oversatte essay 
om »Leoparden« taget Visconti strengt i 
skole, fordi denne uden videre overtog Lam
pedusas historiesyn, og det er da også virke
lig overraskende, at marxisten Visconti til
syneladende slugte Lampedusas hovne de
faitisme råt og end ikke søgte at modificere 
dennes også for ikke-marxister lovlig ensidige 
vurdering af Risorgimento-tidens diverse be
givenheder. Man kan minde om, at den 
fremragende litterat Elio Vittorini, der dog 
havde haft sit personlige opgør med kom
munismen, fandt bogens tendens så ubehage
lig, at han på trods af dens rent litterære 
kvaliteter, som en Vittorini næppe kan have 
været blind for, ikke mente at kunne anbe
fale det forlag, han var konsulent for, at ud
give den.

Der er dog ingen grund til at sætte spørgs
målstegn ved ægtheden af Viscontis politiske 
overbevisning, hvad Aristarco heller ikke 
gør — han er blot skuffet. Men medens mar
xisten Aristarco sejrer over æstetikeren af 
samme navn, er det for Viscontis vedkom
mende æstetikeren og romantikeren, der for
trænger marxisten. Det er Don Luc hino Vis
conti, conte di Modrone, der ikke for alvor 
kan tage afstand fra Don Fahrizio, principe 
di Salina. Arrogancen tager sig ud som vær
dighed hos filmens fyrste, Visconti tager af
sked med klasseadelen, ikke med den ånde
lige adel.

I næsten alle Viscontis film — den ind
lysende undtagelse er den af det kommuni
stiske parti bestilte »La Terra trema« — får 
romantikeren overtaget. I »Bellissima« læg
ges der op til en skarp satire over filmmiljø
ets forlorenhed, men filmen udvikler sig hur
tigt til en rørende, ja sentimental folkeko
medie (Visconti turde selv bruge ordet me
lodrama), et stykke elskværdigt italieneri med 
Anna Magnani som midtpunkt, om hvilket 
der kan siges meget godt, men det har ikke 
stort med satire, endsige samfundskritik at 
gøre. Dostojefskis »Hvide nætter« er i Vis
contis udgave blevet et stille, bittersødt ro
mantisk billeddigt, og i det store epos om 
»Rocco og hans brødre« er det ikke svært at 
få øje på det politiske engagement i behand
lingen af nord-syd problematikken, men fil
mens kunstneriske styrke har især at gøre 
med skildringen af de individuelle personers 
skæbne, og i højere grad måske med det, der 
vedrører deres følelsesliv end med deres 
sociale vilkår. I »Senso« er det rent histori
ske i nøje overensstemmelse med den mar
xistiske dogmatik, til gengæld er den cen
trale kærlighedsaffære yderliggående roman
tisk farvet.

Det kan godt være, at »Sandra« især bør 
ses som en skildring af det gamle samfunds 
forfald og undergang, men det gamle sam
fund er her repræsenteret af en bourgeoisi
familie, for hvis livsform Visconti når alt 
kommer til alt synes at have nogen sympati. 
Fremtidens livsform i det kommunistiske 
utopia kan komme under indflydelse af fak
torer, der i dag er ukendte, men midt i det 
gamle samfunds råddenskab trivedes poesien. 
Er det ikke som om man kan høre en svag 
klagesang fra Visconti? -  Sandra, c’est moi.

Visconti foretrækker i almindelighed at 
skabe sine film på grundlag af et litterært 
forlæg — »jeg skriver ikke film, jeg laver 
film«, har han sagt, men han er som film
kunstner original nok til at kunne fremkom
me med sin egen vision uanset forlægget. 
»Sandra« bygger imidlertid på et original
manuskript, udarbejdet af Visconti selv sam
men med Suso Cecchi d’Amico og Enrico 
Medioli. Det er interessant at sammenligne 
den drejebog, som var færdig før optagelser
ne, og som man udgik fra, med den endelige 
version. Visconti selv forklarer, at ændrin
gerne og tilføjelserne bl. a. skyldtes den ind
flydelse selve byen Volterras atmosfære fik 
på ham; men drejebogens endelige udform
ning var også, og det er i sandhed karakte
ristisk, afhængig af hvilke skuespillere han 
fik at arbejde med.

Som var der tale om en slags kompensation 
for det manglende litterære forlæg, er »San
dra« fuld af allusioner til litteraturen. Der er 
filmens originaltitel »Vaghe Stelle dell’Orsa«, 
hentet fra en verslinie af Leopardi, den ro
mantiske dødslængsels digter, af hvis ricor- 
danze Gianni læser nogle vers op i filmen. 
Digteren er vendt tilbage til det hus, fra hvis 
vinduer han førte en samtale med de svage 
stjerner i Store Bjørn, og hvor hans glæder 
tog ende. Gianni er i en tilsvarende situa
tion, han er vendt hjem for at skrive en bog 
om det kærlighedsforhold, han havde til sø
steren Sandra, og da hun også kommer til 
stede, indser han, at hans følelser ikke tilhø
rer fortiden — en håbløs kærlighed, som på 
grund af sin umulighed får en Wagnerlig- 
nende intensitet: passion, ekstase, død.

Endvidere filmens mindelser om Sofokles’ 
Elektra. Sandra vender hjem til barndoms

byen for at få sandheden at vide om fade
rens død; om det var moderens elsker, der 
angav den jødiske fader til tyskerne, således 
som hun og Gianni forestillede sig det.

Endelig er der valget af byen Volterra — 
det var her den 36-årige Stendhal en juni
dag i 1819 omsider indså, at hans heftige 
kærlighed til den skønne Madame Métilde 
Viscontini var håbløs. Stendhal skrev sin 
hyldest til den stolte dame, som kunne få 
ham til at drømme om Italiens befrielse, i 
»De PAmour«, som han i øvrigt påstår er 
forfattet af en vis Lisio Visconti, der døde i 
Volterra i juni 1819.

Sandras hjerte tilhører fortiden, men hun 
har været realistisk nok til at gifte sig med 
den straniero, der repræsenterer fremtiden. 
På samme måde ser Visconti sin situation: 
af sit ganske hjerte elsker han den gamle 
italienske kultur, men han indser, at den 
samfundsstruktur, hvorunder denne kultur 
blev til, er dømt til undergang. Gianni kun
ne ikke blive fortiden kvit, hans skæbne blev 
der Tod in Volterra.

I Viscontis foreløbig sidste film, »Den 
fremmede«, efter Camus’ roman er sam
fundskritikken ikke vanskelig at få øje på: 
hovedpersonen Meursault konfronteres med 
samfundsmagtens hykleri og absurde logik. 
Camus’ ungdomsroman, som Visconti sætter 
overraskende højt, er just ikke velegnet til 
filmatisering, og da slet ikke, når instruk
tøren på forhånd har lovet sig selv at være 
omhyggeligt tro mod teksten. På denne bag
grund er det egentlig ganske imponerende, 
at det er lykkedes Visconti at skabe en film, 
der vel hører til hans svagere, men som dog 
ikke kan siges at være under Viscontis stan
dard. Det absurde er ikke rigtig Viscontis 
sag, følgelig er det ikke Camus’ særlige pro
blematik, der kommer i forgrunden i hans 
film, men netop satiren over rets(u)væsenet, 
og den er ætsende. Anna Karina får hos 
Visconti lov til at opføre sig meget karinask, 
hvad der jo  ikke kan overraske.

To magter strides i Viscontis sind; hvordan 
man end nærmer sig Viscontis oeuvre, før 
eller senere når man til denne konflikt. Ved 
den ender f. eks. også Geoffrey Nowell-Smith 
i den glimrende lille bog om Visconti, han 
har skrevet til Cinema One serien1). Han 
analyserer filmene enkeltvis, men nøjes hel
digvis ikke med det: der er også en del om 
de konklusioner analyserne fører ham til. 
Det lykkes ham ikke at gøre præcist rede 
for, hvorledes den nævnte konflikt har fun
det udtryk i filmene, man han får i hvert 
fald demonstreret, hvor »kompliceret og tve
tydig strukturen i Viscontis film er«. »Først 
og fremmest«, slutter han, »er filmene kunst
værker. De viser en bestemt udgave af ver
den: måske ikke, hvordan den er i objektiv 
forstand; for den sags skyld heller ikke nød
vendigvis, hvordan vi gerne ville have den 
skulle være; men hvordan den kan opfattes 
og opleves af et bestemt menneske på et be
stemt tidspunkt«.

Ja, og når dette menneske er en så spæn
dende og sympatisk personlighed som Vis
conti, må man håbe, at han får mulighed 
for at følge sin forgudede Verdis eksempel 
og give os et par alderdomsværker, der rager 
op over selv de bedste af manddomsværkerne.

1) Geoffrey Nowell-Smith: Visconti 
Cinema One — Secker & Warburg og British 

| Film Institute 192 s. 15 sh.
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Alfred Hitchcock er stort set på retræten i 
den »Hitchcock om Hitchcock«-bog, som 
Truffaut har stillet spørgsmål til og redige
ret. Han er mere kritisk over for sine egne 
film end Truffaut. Men der er undtagelser. 
Almindeligvis siger Hitchcock »De har ret« 
næsten før Truffaut får formuleret sine — 
spredte — indvendinger. Men i diskussionen 
om »Den forkerte mand« lykkes det Truf
faut at provokere Hitchcock frem til et lille 
modangreb, og det er tankevækkende.

Det drejer sig om scenen, hvor den uret
mæssigt mistænkte, Henry Fonda, for første

gang er alene i længere tid i sin celle. Hitch
cock vil ikke nøjes med at filme den ensom
me Fonda. Han ønsker at tvinge tilskueren 
ind i en identifikation og benytter her et 
trick, som også efter min mening er fejlpla
ceret. Truffaut: »De prøver at provokere 
tilskueren til at identificere sig med Fonda. 
Da han kommer ind i sin celle viser De væg
gene, som snurrer omkring kameraet, det er 
en antirealistisk effekt. Hvis man bare så 
Fonda sidde på sin briks ville effekten være 
stærkere«.

Truffaut har utvivlsomt ret i, at der er tale 
om et brud på fortællestilen i denne den 
mest »realistiske«, (den mest rosselliniske) 
Hitchcock-film. Men Hitchcock har for en 
gangs skyld et næsten aggressivt svar, der er 
værd at notere sig: Først siger han: »Det 
ville måske blive uinteressant?« Og da Truf
faut insisterer »Man kunne gøre det mere 
neutralt med kameraet over for manden, 
som i en dokumentarfilm eller en nyhedsre
portage« tager Hitchcock (både for første 
og sidste gang) helt bladet fra munden og 
siger til Truffaut: »Men sig mig, vil De have 
mig til at lave film for cineaster«?

Det lille ordskifte, hvor Truffaut for et 
øjeblik kommer til at antyde, at Hitchcock 
burde bevæge sig ud af sit gennemkonstrue- 
rede univers og ind i det Truffaut-Rosselli
niske enkelt-realistisk-poetiske, er væsentligt 
til forståelse af Truffauts hidtil mest direkte 
hyldest til hans yndlingsinstruktør. »Bruden 
var i sort« er en Hitchcocksk inspiration, 
det har ingen været i tvivl om. Men modsat 
Hitchcock overkommer (eller ønsker) Truf
faut ikke at stilisere hele tiden. Ikke hele 
universet omkring den hævnende Julie 
(Jeanne Moreau) er stiliseret som en projek
tion af hende selv. Ikke hele filmens plot er 
lagt an på den fortløbende, stigende linie, 
som Hitchcock erklæret (stadig i Truffauts 
bog) dyrker, og som han -  meget forsigtigt — 
bebrejder f. eks. »Jules og Jim« at mangle. 
»Bruden var i sort« er først og fremmest 
en Truffaut-film. Nok erklærer Hitchcock, 
at han giver pokker i sandsynlighed. Men 
han ville aldrig have taget så let på sand
synligheden som Truffaut gør det i denne 
film. Det var usandsynligheden der gjorde 
den til en skuffelse for mig første gang jeg 
så den. Og til et romantisk eventyr, snarere 
end en thriller, anden gang, hvor helt nye 
kriterier kommer til.

Hitchcock foretrækker spænding for over
raskelse. En overraskelse varer femten sekun
der, siger han, spænding kan trækkes til det 
tilsvarende antal minutter. Og han ulejliger 
sig for — også i samtalen med Truffaut — at 
forklare, hvordan fuld orientering (ofte ud- 
klipning i pap) kan være en forudsætning 
for spændingen. Truffaut vælger at begynde 
sin film med mystifikation. Hvorfor vil Julie 
begå selvmord? Og hvorfor begår hun derpå 
to mord? Det er først i forbindelse med det 
tredie mord vi får gådens opklaring: Fem 
mænd må i fællesskab dele ansvaret for at 
have dræbt Julies mand (og eneste store 
kærlighed), da brudeparret var på vej ud 
fra kirken. Alle fem mænd må, for en »sik
kerheds« skyld, dø. Hvordan finder Julie 
frem til de fem mænd? Vi ved det ikke. 
Meget ulogisk, meget u-Hitchcocksk.

Men det hænger sammen med, at selve 
plottet er helt u-Hitchcocksk. Hitchcock ple
jer ikke opfordre os til at identificere os 
med psykopater og deres forehavender. Hans 
yndlingshelt er manden, der er mistænkt for

noget han ikke har gjort. En vis opblødning 
af de klassiske sort-hvide konturer finder 
ganske vist sted, idet »helten« udstyres med 
en række problematiske egenskaber (han er 
ofte skyldig i alt muligt andet end netop det 
han er anklaget for ), samtidig med at skurken 
menneskeliggøres og der etableres en slags 
»underjordisk« — som regel visuel — forbin
delse mellem skurk og helt. Når Hitchcock 
tvinger os til at identificere os med en skurk 
som i »Psycho«, der har hele to skurke, eller 
»Marnie«, udstyrer han dem ofte med så 
mange gode undskyldninger, at identifikation 
ikke er noget problem.

Ikke Truffaut. Den hævnende Julie i 
»Bruden var i sort« har kun én undskyld
ning, den hyperromantiske, at man har taget 
hendes elskede fra hende og så kan resten 
være ligegyldigt, bortset fra, at de fem mænd 
altså skal udryddes. Hvor Hitchcock pligt
skyldigt gør en »Marnie« til et psykoanaly
tisk studie springer Truffaut op og ned på, 
om man kan »forstå« damen. Hendes motiv 
er entydigt og uden rødder i for eksempel 
barndommen. Handlingerne er alt.

Den plumpe, mørke, grove Jeanne Moreau 
er ud i det ekstreme modsætningen til Hitch- 
cocks blonde heltinder. I samtalen med 
Truffaut taler Hitchcock lidt irriteret om 
disse — navnlig europæiske — skuespillerinder 
med sex skrevet over hele kroppen. Hitch
cock foretrækker antydningen, der i et ge
nialt, men brøkdelt filmisk øjeblik bliver til 
fuldt udfoldet realitet. Han ville aldrig kun
ne bruge Jeanne Moreau fordi hun rent 
følelsesmæssigt ikke har hemmeligheder nok 
at spille på.

Skulle vi betragte »Bruden var i sort« med 
Hitchcockske øjne (men det skal vi ikke) 
så har den en hel række mangler: Et plot 
der alt for længe forsømmer at orientere og 
altså spiller på den primitive overraskelse i 
stedet for den udsøgte spænding. En skurk
agtig heltinde, som det er umuligt at identi
ficere sig (nok) med, og som psykologisk 
og -  navnlig erotisk har for få hemmelig
heder. En opbygning med for mange laku
ner (Hitchcock taler bekymret til Truffaut 
om de »dramatiske huller«, som heller ikke 
han selv altid har kunnet undgå) og med 
for mange øjeblikke af enkel, rossellinisk, 
ikke-hitchcocksk »iagttagelse«, realisme, poe
si, kort sagt: øjeblikke for »cineasterne« og 
ikke rigtigt for det store publikum.

Truffaut bli’r aldrig en ny Hitchcock og 
han har givetvis heller ikke ønsket at blive 
det. Han har — med held -  sendt sin yndlings
instruktør et par hilsener. Han har, endnu 
en gang, i sin billedopbygning, fortælleryt
me, klipning, ladet os se hvem han har lært 
mest af. Men han har faktisk ikke lavet en 
videre god thriller. Han har lavet en dårlig 
Hitchcock-film, en god Truffaut film. Tør 
man sige det så flot, at verdens største unge 
instruktør har hyldet den største af alle ve
teraner uden et øjeblik at reducere sig selv 
til slet og ret elev? Jeg tror det.

Julie ligner de fleste af Truffauts inter
essante kvindeskikkelser. I dansk litteratur — 
og dermed også i nogen grad dansk film — 
har vi en tradition som går ud på, at mæn- 
dene som regerer verden dummer sig, hvor
på kvinderne træder frelsende til (det er alt
så i virkeligheden dem, der regerer verden, 
men de er kloge nok til sjældent at lade os 
mænd mærke det). Hos Truffaut er det of
test kvinderne der bestemmer begivenheder
nes gang, og det biir de (begivenhederne)
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ikke bedre af. Truffaut er hverken antifemi- 
nist eller det modsatte, men han skildrer 
oftest mand-kvinde forholdet sådan, at kvin
den er den stærkeste — og (med en lille mar
gin) den skøreste. I »Ung flugt« er moderen 
stærkere end stedfaderen. I »Skyd på pia
nisten« er helten fjernstyret af den kvinde, 
som først sikrede hans karriere, senere øde
lagde den ved at begå selvmord. Catherine i 
»Jules og Jim« er »stærkere« end de to 
mænd tilsammen, men påny fører hendes 
styrke ud i ødelæggelser og selvmord — og 
denne gang drager hun den ene af mændene 
med sig i faldet. Historien gentager sig i 
»Silkehud«, hvor en kvindes styrke påny 
viser sig katastrofal og fører til død og øde
læggelse. Det er ikke nødvendigt at springe 
»Fahrenheit 451« over — flere selvmord, ube- 
slutsomme mænd etc. -  men det er fristende 
at gå direkte fra »Silkehud« til »Bruden var 
i sort«, fordi begge film i sidste instans hand
om den krænkede, skøre og derfor hævnende 
kvinde.

Overfor den stærke, men desværre noget 
forryk te kvinde, ynder Truffaut at stille den 
ikke mindre følelsesfulde, men ubeslutsomme 
mand, der bliver kvindens »offer«. »Bruden 
var i sort« byder os på ikke mindre end fem 
varianter over denne skikkelse. Utydeligst 
står playboyen Bliss (Claude Rich), og det 
er taktisk klogt at placere ham først i filmen, 
mens vores opmærksomhed stadig først og 
fremmest gælder hvad Julie i det hele taget 
er ude på. Derefter en kontrast, der samti
dig skærper vores opmærksomhed over for 
Julies motiver: schweitzeren Robert (Michel 
Bouquet), der på rørende vis næsten kun 
skildres gennem sine svagheder — først og 
fremmest sin erotiske generthed, der i sig 
selv danner en glimrende kontrast til Bliss’ 
erotiske selvsikkerhed.

Næste station er det eneste »dumme svin« 
blandt ofrene, politikeren René (Michel 
Lonsdale), en ny kontrast, ham gjorde det 
ikke så meget Julie udryddede eller hvad? 
Hvor står tilskueren. Tilskueren begynder at 
ønske, at Julie skal få has på alle fem mænd. 
Men nu lader Truffaut raffineret allehånde 
moralske tvivl ramme tilskueren. Det er net
op den kedelige René der røber, at mordet 
på Julies mand var en misforståelse, et ked
sommeligt men tilgiveligt vådeskud, og at 
ingen af de hidtil myrdede kan siges at bære 
ansvaret, selv om der til et vist punkt var 
tale om en kollektiv handling (dumhed). 
Flere komplikationer: Julie begynder at få 
svært ved at holde masken som hævner, og 
samtidig mistænkes en uskyldig — skolelærer
inden — for mordet, hvilket giver Truffaut 
anledning til filmens smukkeste billede: den 
frikendte lærerinde vender tilbage til skolen 
og ses i et fugleperspektivbillede modtaget 
af skolegårdens børn.

Den egentlige skyldige, bilmekanikeren 
Holmes, snupper politiet for næsen af Julie. 
Og da vi nu véd det var ham som havde 
fingeren på aftrækkeren, biir det efterfølgen
de mord, på maleren Fergus, dobbelt absurd, 
men gennemføres skal det alligevel, og vi 
ønsker det må lykkes og lykkes hurtigt. 
Hvorfor? Det er trods alt lykkedes Truffaut 
at plante systematikken og manien i Julies 
forehavende i hver enkelt tilskuer. Meget 
amoralsk, og altså moralsk, fordi han er slup
pet af sted med det: nu er alt tvivlsomt.

Mens Hitchcock som regel engagerer os i 
eventyr, der tilsyneladende bæres af logik -  
også følelsernes logik — engagerer Truffaut

os her nu i et eventyr, hvor vi er på nippet 
til at acceptere følelserne skønt de åbenlyst 
er afsporede. Og dreven som han er gør han 
det fjerde og afgørende (fordi det er helt 
ulogisk) mord til det sværeste for Julie og 
os. Maleren Fergus forelsker sig i Julie, og 
det er vist meget nær ved, at kærligheden 
gengældes. Med et Jacques Demy’sk motiv 
har Fergus allerede malet portrættet af sin 
idealkvinde: Jeanne Moreau. Og mens de 
tre første mord også rent teknisk var ukom
plicerede (og teknisk usandsynlige, men det 
er en anden historie) er det fjerde teknisk 
kompliceret. Første forsøg mislykkes, andet 
forsøg — som vi ikke ser, det er første gang 
Truffaut klipper uden om selve mordet — 
fører til en meget smuk »narrow escape«. 
Og så har vi kun den rigtige »morder« til
bage at få myrdet, og for at få ham myrdet 
må Julie først lade sig pågribe. Dette sidste

mord — mordet i fængslet — er en handling 
af rent rituel karakter. Mens vi diskret gik 
uden om det fjerde, pinagtige mord skildres 
det femte og sidste, men indirekte, via lyd
båndet. Man kan indvende, at mænd og 
kvinder ikke sidder i de samme fængsler. 
Man kan i det hele taget indvende en masse 
hele vejen. Men dette sidste mord kunne vir
kelig ikke undværes. Man tør slet ikke tæn
ke på hvordan man havde haft det ude på 
fortovet bagefter, hvis Julie ikke havde fået 
fat på den sidste mand, sit sidste og i virke
ligheden eneste nødvendige offer. Filmen er 
i disse sidste minutter en succes fordi det 
virkelig er lykkedes Truffaut at få os til at 
godtage Julies vrangvendte konsekvens. Efter 
alle de meningsløse drab kommer der eet, 
som for en overfladisk betragtning har me
ning. Dette er ikke et drab for cineasteme, 
men et »kommercielt« drab, som Hitchcock 
utvivlsomt ville have accepteret. Og når man 
bagefter i sit gustne overlæg opdager, at 
også dette drab var absurd, opdager man 
samtidig, at hele filmen var et eventyr, et 
eventyr om hævnlyst; og i næste lag neden
under et eventyr om den store ubegribelige 
kærlighed, der fører mennesker som Julie 
bort fra al logik.

Og her kommer vi måske til filmens ene
ste store brist. Skulle denne kærlighed ikke 
have været underforstået hele vejen? Er det 
ikke en slem misforståelse, at Truffaut i et

slow motion flash back viser os denne kær
lighed (med to noget sødladne børn)? Bur
de der ikke være truffet et definitivt valg 
mellem at vise eller underforstå? Nok inte
greres slow motion-afsnittet lynhurtigt i 
thriller-stilen igen via en panorering, der 
ender på et kirkespir og en forgyldt hane 
(altså et forvarsel om vådeskuddet), men 
kan det redde tilskueren fra en følelse af, at 
selv Truffaut fortryder, at han ikke (som 
Hitchcock ville have gjort det) inddrager 
fortiden og heltindens psyke på et »dybere« 
psykologisk og visuelt plan? Usikkerheden 
i dette flash back har det med at fremad- 
virkende og tilbagevirkende at blande sig i 
hele resten af filmen.

»Bruden var i sort« har et plot, der er 
u-Hitchcocksk både i sin opbygning og i sin 
analyse af det kriminalistiske. Men den vrim
ler naturligvis med Hitchcockske detaljer: 
Første mord: Portneren i Bliss’ højhus står 
i gæld til Anthony Perkins i »Psycho«, bag
grundsplaceringen af Julie under bryllups
selskabet med akustisk focus i forgrunden og 
psykologisk focus i baggrunden genkendes 
fra utallige Hitchcockfilm. Andet mord: 
Skønt den kun er et forspil til mordet må 

j koncerten få os til at tænke på Albert Hall 
sekvenserne i begge Hitchcocks versioner af 
»Manden der vidste for meget«. Tredie 
mord: Det subjektive kamera (Julies syns
punkt) og kameraet der tøver efter drengen 
har forladt billedet og samler først hans 
bold, så Julie op. Fjerde mord: Maleriet 
der »animeres« og røber mordmetoden før 
Julie har bragt den i anvendelse. Malerens 

j ven, der tømmer et vandglas ud i en potte- 
I plante og pludselig ved hvor han har set 

Julie før (filmens mest økonomiske billede?)
Osv. osv. »Man må fylde lærredet ud«, 

siger Hitchcock til Truffaut. »Man må lade 
beretningen med følelse og man må fortælle 
alt visuelt«. Alle instruktører, der har be
skæftiget sig med thriller-genren, véd det. 
Kun Hitchcock og nu Truffaut har været 
i stand til at gøre det så konsekvent, at vi 
også oplever en menneskelig varme, og der
for en stor æstetisk skønhed bag al denne 
terror, al denne vold og gru.

La Mariée etait en noirj
La Sposa in nera (Bruden var i sort)
Fransk I Italiensk 1967

Prod.: Les Films du Carosse/Artistes 
Associés/Dino de Laurentiis Cia. 
Instr.: Frangois Truffaut/ass.: Jean 
Chayrou, Roland Themot. Manus.: 
Fran^ois Truffaut, Jean-Louis Ri
chard. Forlæg: William Irish’s (Cor- 
nell Woolrich) roman: »The Bride 
Wore Black«. Foto: Raoul Coutard 
(e-c). Klip: Claudine Bouché. Musik: 
Bernard Herrmann. Ark.: Pierre Guf- 
froy. Medv.: Jeanne Moreau, Jean- 
Claude Brialy, Michel Bouquet, Char
les Denner, Claude Rich, Daniel Bou- 
langer, Michel Lonsdale, Serge Rous- 
seau, Jacques Robiolles, Luce Fabiole, 
Sylvine Delannoy, Jacqueline Rouil- 
lard, Van Doude, Paul Pavel, Mau
rice Garell, Gilles Quéant, Alexandra 
Stewart, Frédérique & Renaud Fon- 
tanarosa.
Prem.: Carlton 26. 12. 1968.
Udi.: United Artists. Længde: 107 
min., 2955 m, gul.
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Ann Hyde og Job Sanders i »Mixummer daydre am«,



Gennem de sidste tyve år har hollandsk film 
været ensbetydende med godt håndværk og 
tæt tilknytning til dokumentarfilmen. Kunst
nerisk flair har sammen med forretningssans 
kunnet finde frem til det væsentlige i et 
emne, hvad enten det drejede sig om magne
tisme, glas, beboelses- eller digebygning.

Men i løbet af tre år har der fundet en 
hel lille revolution sted -  om ikke i præsta
tion så i mening og atmosfære. Artikler om 
hollandsk film ignorerer rask væk Bert 
Haanstra, John Femo, Herman van der 
Horst og Hattum Hoving, der fortsat pro
ducerer dokumentarfilm af yderste dygtighed 
og vinder talløse internationale priser. Inter
essen rettes i stedet mod en ny generation -  
navne som Frans Weisz, Adriaan Ditvoorst, 
Nikolai van der Heyde, Wim Verstappen og 
Harry Kumel.

Det hele begyndte tidligt i tresserne, hvor 
— som svar på en konventionel og skuffende 
bog med filmanmeldelser ved navn »The 
Eve of the Critic« -  en gruppe unge, hol
landske filmentusiaster skrev nogle artikler 
til forsvar for film som »A  Bout de Souffle« 
og »L ’Awentura«, der kun ganske kort var 
blevet omtalt af de amerikanske kritikere. 
Pim de la Parra, udgjorde gruppens mest 
energiske medlem, og sammen med de andre 
udgav han »Skoop«, et sprudlende filmblad 
med bestemte meninger. Næsten alle de unge 
instruktører leverede bidrag til »Skoop«, der 
således blev deres talerstol og forum.

Men disse unge instruktører krævede at 
udtrykke deres følelser gennem spillefilm, 
hvoraf 10 havde premiere i perioden, januar 
1968 til marts 1968. Resultat: en katastrofal 
publikums- og dermed også økonomisk reak
tion og kun en halvlunken modtagelse af 
kritikerne. Der er simpelthen ikke nogen tra
dition for hollandsk spillefilm (kun Fons 
Rademakers har været i stand til at lave fem 
spillefilm af normal længde). Som Anton 
Koolhaas, der lige er blevet udnævnt til di
rektør for det hollandske filmakademi, siger: 
»V i bliver ofte sammenlignet med Sverige, 
men fra tidligste tid blev svenskerne afskåret 
fra strømmen af amerikanske og andre uden
landske film. De var i stand til — og var nødt 
til — at lave deres egne film i deres eget 
billede«. De fleste hollændere tror instink
tivt, at film, ligesom armbåndsure og biler, 
er bedst, når de importeres fra udlandet. 
Nederlandenes befolkning er også alt for 
spredt beliggende; der er for mange byer -  
og for mange gamle fordomme.

Kortfilmsituationen ser anderledes ud. Her 
kan der fås støtte af både staten og indu
strien. Dog har the Netherlands Bioscoop- 
bond’s Produktionsfond (forbindelsesleddet 
mellem regering og filmverden) kun ca. 
2.500.000 kr. til sin rådighed, og når noget 
nær et dusin instruktører gør krav på spille
filmstilskud, er det ikke tilstrækkeligt. Et 
maksimum på ca. 50-60 %  af budgettet (el
ler ca. 560.000 kr. bliver kun tilstået en spil
lefilm af Fonden, når en producent udefra 
også er med i projektet. Desuden befinder 
der sig ingen filminstruktører eller kritikere 
i bestyrelsen, hvilket gør bedømmelsen af 
manuskripterne -  for at sige det mildt -  til 
en noget hasarderet affære.

Resultatet er, at disse nye spillefilm er ble
vet lavet med meget små budgetter ( » Joszef 
Katus«, der var indbudt til kritikerugen i 
Cannes sidste år, kostede kun 20.000 kr), og 
modigt blevet støttet af uafhængige produ
center som Jan Vrijman og Rob du Mée.

Sidstnævnte har lige afsluttet »Monsieur 
Hawarden«, instrueret af belgieren Harry 
Kumel. Folk, der har set den på klippe
bordsstadiet, sammenligner den med Berg- 
mans film fra halvtredserne, og den synes at 
være en mesterlig genskabelse af livet i det 
19. århundredes Flandern. Kumel, der er en 
kritiker med meget bestemte meninger 
(Hitchcock er hans gud, »Persona« er »helt 
igennem fuldkommen«), har baseret sin film 
på en autentisk dagbog om en kvinde, der 
flygter til Wien som 19-årig efter at have 
dolket sin elskers rival til døde. Hun for
klæder sig som mand og vandrer rundt i 
Europa i 15 år. Så en dag hører hun, at 
hendes mor er død . . . , og »Monsieur Ha
warden« bliver nødt til at se sin virkelige 
identitet i øjnene. Du Mée siger, at det lyk
kedes dem at forene et begrænset budget 
med en fin teknisk film ved at give skue
spillerne små lønninger og væd at bruge pen
gene til teknisk udstyr i stedet for. Han er 
også med i Philo Bregstein’s »The Compro- 
mise« om et fremadstræbende, ungt ægtepar, 
der ikke er i stand til at føre deres venstre
orienterede idealer ud i praksis.

En anden coproduktion med Belgien er 
»The Enemies« produceret af den ubetvinge
lige Jan Vrijman og instrueret af forfatteren 
Hugo Claus. Nogle mener, at det, at filmen 
foregår under krigen, er skyld i, at den ser 
»dateret« ud. Men Claus er mere interesseret 
i en karakterskildring end i krigen som så
dan. »The Enemies« viser, hvorledes et skrø
beligt, men virkeligt venskab efterhånden 
vokser op mellem en prikken amerikansk 
soldat, en belgisk ung mand og en tysk sol
dat, som de to første tager til fange på en 
øde gård. Claus fortalte mig, at: »det er et 
forsøg på at tilpasse tegneserieteknikken til 
filmen. Personerne får bevidst lagt banale 
dialoger i munden, ligesom i tegneseriernes 
indrammede tekster«. Det mest virkningsful
de aspekt af »The Enemies« er ganske givet 
dens opsamling af usammenhængende begi
venheder — fremstillet ligeså forvirrende som 
krig virkelig er -  der er hægtet sammen sna
rere ved hjælp af overtoninger end ved klip, 
hvilket skaber en slags »sammenpresset« tid. 
Den er en af de få nye, hollandske film, der 
ikke er absorberet i egne problemer; en film, 
der ligesom Irving Lerners B-film kan accep
teres og forstås i alle lande.

Den seneste katastrofe har været Nikolai 
van der Heyde’s anden spillefilm, »T o  Grab 
the Ring«. Ligesom i »The Enemies« er dia
logen næsten udelukkende på engelsk, men 
lider under en meget dårlig eftersynkronise
ring. I andre henseender er det ellers en 
teknisk set ulastelig film, der er strålende 
dygtigt og indtrængende fotograferet af Ge
rard VendenBerg. Den handler om den tre
diveårige amerikaner, Alfred Lowell (Ben 
Carruthers) der af en lille gangster fristes 
til at tage tilbage til Europa, hvor han for
søger at genoptage forbindelsen med en 
fransk pige, (Frangoise Brion), som han 
kendte fem år tidligere. Lowell har let ved 
at forføre kønne piger (Edina Ronay og 
Liesbeth List i hurtig rækkefølge) men er 
dybt ulykkelig. »Jeg er ikke så klog, som jeg 
kunne have været«, siger han efter en »tøm 
i sengen«. »Jeg hader at se de unge more 
sig«. Filmen holdes således oppe af hans 
frygt for at blive gammel — for at miste fod
fæste i sin generation. Der er scener fra Lon
don, Paris, Berlin og Amsterdam i dette 
ambitiøse, men usammenhængende værk.

Van der Heyde selv er heller ikke tilfreds 
med filmen. »På visse punkter gik jeg på 
akkord, og det bør en instruktør aldrig 
gøre«, siger han. Skønt han endnu kun er 
31 år gammel, har han allerede været assi
stent hos Chabrol, Donen, Minnelli og Au- 
tant-Lara. Der er en stærk fransk indflydelse 
at spore i hans arbejde, men han prøver 
samvittighedsfuldt at lave europæiske film. 
»Jeg afskyer nationale film og nationale 
grænseskel«. I øjeblikket er van der Heyde 
i gang med en 20 minutters episode til en 
farvefilm i tre afsnit. Den handler om en 
professionel dræber, der bliver mere og mere 
usikker på sig selv.

Filmens andre episoder laves af Adriaan 
Ditvoorst og Frans Weisz. Ditvoorst kalder 
sin del, der bliver en anarkistisk komedie, 
»Mr. Money«; en allegori (for de der er 
villige til at få associationer) om den nu
værende, sorte situation indenfor hollandsk 
filmindustri.

»Hollandsk film kan sammenlignes med 
en lille ild, der stadig brænder«, siger han 
med et bedrøvet smil. »Vore film er for per
sonligt engagerede — men det er jo  kun na
turligt. I min fjerde eller femte spillefilm er 
jeg villig til at gøre indrømmelser til den 
kommercielle side af sagen og til aktuelle 
strømninger, men ikke nu«. Ditvoorst’s korte 
karriere fremviser en skarp kommentar til 
hollandsk filmproduktions virkelighed. Hans 
ukonventionelle kortfilm, »Fil Come Later 
to Madras« er blevet solgt til Amerika, 
Frankrig, Australien og Tyskland samt til 
fjernsynet i Belgien og Tyskland. Men hans 
spillefilm, »Paranoia«, er næsten ikke blevet 
solgt til udlandet og var en eklatant fiasko 
i Holland, skønt den blev præsenteret i Ber
lin og Pesaro sidste år og hyldet som en 
spændende debut af »Cahiers du Cinéma«. 
Ditvoorst skriver nu sine manuskripter om 
internationale aktuelle begivenheder — ikke 
længere om det hollandske samfund og les 
moeurs, og han forsøger at få coproduktions- 
aftaler i stand i Miinchen og Paris.

Weisz er ligeledes pessimist og samtidig 
fuld af planer. »De fleste mennesker har 
råbt op om »kriser« siden 1950, men nu har 
vi virkelig én«, understreger han. »Udlejerne 
vil ikke vise hollandske film. Gennem læn
gere tid har biografdirektører og Produk
tionsfonden støttet unge instruktører, men 
nu indser de, at der ikke findes noget pub
likum til dem. Følgelig kommer der så en 
hævngerrig reaktion. V i unge filmskabere 
kan blot klynge os desperat til hinandens 
middelmådighed«.

Weisz’s ovenfor nævnte farvefilmsepisode 
bliver en farce om verdens skabelse, hvor 
Adam og Eva møder Robinson Crusoe. Da 
jeg mødte Weisz, for han rundt i hollandske 
zoologiske haver for at finde passende op
tagelsessteder . . .  I august håber han at kun
ne lave »A  Musical Comedy«, baseret på en 
historie af Rostand og også denne gang pro
duceret af Jan Vrijman. Weisz, der har stu
deret ved Centro Sperimentale i Rom, be
tragter sig slet og ret som »instruktør«. — 
»Hvis telefonen ringede nu, og en producent 
bad mig om at instruere ud fra et færdig
lavet manuskript, med de og de personer i 
hovedrollerne, ville jeg acceptere«.

Hvordan den ældre generation ser på pro
blemet? John Ferno, hvis opmuntrende do
kumentarfilm, »Sky over Holland«, vandt 
førsteprisen i Cannes sidste år, forsøger at 
holde sig uden for strømningerne. »Alle og
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enhver kan lave en interessant film«, siger 
han, »men den skal også være smuk«. Han 
nævner den udtalte mangel på dramatisk og 
udadvendt litteratur i det hollandske sprog, 
medens Gerard J. Raucamp, der har stået 
for nogle meget fine bestillingsfilm, såsom 
»And They Named It Holland« og »Holland 
off Guard«, tror, at de unge instruktører er 
strandet på grund af mangel på virkeligt er
farne producenter. Han understreger, at 
»kun ved at arbejde sammen i et team kan 
man holde sig up-to-date«.

Både Raucamp og Bert Haanstra leder 
blomstrende selskaber og producerer udover 
deres egne også andre film. Haanstras stu- 
dio har fomylig afsluttet »Not Enough«, 
der er lavet til OECD og sætter problemet 
om udviklingshjælp til fattigere lande under 
debat. Han giver kritikerne skylden for den 
unge, hollandske films konsekvente fiasko. 
»De roser de unge fyres kortfilm til skyerne, 
tilskynder dem til at gå i gang med en spil
lefilm, og udtrykker så deres skuffelse på en 
meget overlegen måde«. Haanstra, der med 
sine 53 internationale priser er den berømte
ste filminstruktør siden krigen, har planer 
om en film i samarbejde med John Irvin 
om børn rundt omkring i verden. I ikke så 
fjern en fremtid skal han måske også arbej
de sammen med Jacques Tati. De to mænd 
har enorm respekt for hinanden.

Endelig er der to nye kortfilm fra »dem 
over fyrre«: Hattum Hovings »Mixummer- 
daydream« er lavet på grundlag af princip
pet om farvernes adskillelse. »Det er et nyt 
forsøg på«, siger instruktøren, »at syntetisere 
bevægelse, farve, lyd og billede«. Man ser 
dansere, der springer rundt i forskellige far
ver mod en pankromatisk baggrund, men 
filmen bliver virkelig spændende, når bille
der af havet eller skoven får farver frem, 
som man aldrig ville have troet, at disse 
indeholdt. Det er i sandhed vanskeligt at for
klare, men en flok fugle mod himlen ser i 
filmen ud som en håndfuld konfetti eller 
som »krymmel« kastet op i luften.

*

To nye hollandske film: øverst »Monsieur 
Hawarden«, nederst » The Enemies«.

Van der Horst’s »Toccatta« er en noget 
afdæmpet men som altid fascinerende blan
ding af lyd og billede. En lille dreng leder 
efter sin kat i Den gamle Kirke i Amster
dam, medens en organist spiller Bach på sit 
instrument fra det 18. århundrede, alt imens 
han kæmper mod en infernalsk baggrunds
støj af hamrende håndværkere hvinende jet
jagere og en støvsugende rengøringsassistent. 
Situationen er et påskud for van der Horst 
til at udforske filmrytmens spænding, hvilket 
er mest betagende i filmens sidste minutter, 
hvor vi ser organisten lægge hele sin sjæl i 
Bachs Toccata — den fysiske anstrengelse ved

betjeningen af baroktidens orgel, sat overfor 
hans råb og udbrud til assistenterne og over
for den himmelstræbende skønhed i selve 
musikken.

Hvordan kan de yngre instruktørers situa
tion forbedres? På produktionsplanet synes 
der at være anledning til et nærmere sam
arbejde mellem hollandsk fjernsyn og film. 
De unge instruktører kunne således tjene til 
livets ophold i TV , mens de venter på chan
cen til at lave spillefilm. På nuværende tids
punkt er Johan van der Keuken den eneste 
velkendte instruktør, der arbejder for det 
lille lærred. Der burde uddannes flere tek
nikere, (næsten alle, jeg talte med, sagde, at 
det nu var uhyggeligt svært at finde en før
ste klasses tekniker inden for industrien). 
Måske burde de, som Rob du Mée foreslår, 

i sendes til udlandet for at blive uddannede 
under førende, internationale fotografer, 
klippere og tonemestre.

Produktionsfonden burde undergå en reel 
udvidelse (til mindst 10.000.000 kr), måske 
ved at inkassere en lille procentdel af hver 
solgt biografbillet. Det burde ikke give bio
grafdirektørerne grund til alt for store bekym
ringer, eftersom den officielle 20 % forlystel
sesafgift i alle tilfælde bliver fjernet til næste 
år. Hvad angår udlejning kræves der en 
slags kooperativ indsats, sandsynligvis i lig
hed med New York Film Makers’ Co-Opera- 
tive med en kvalificeret og entusiastisk pro
motor, der rejser rundt i udlandet og sælger 
nye, hollandske spillefilm. Den bedrøvelige 
kendsgerning er nemlig, at medmindre det 
nuværende system bliver taget op til en 
grundig revision, kommer hollandsk film til 
at vende tilbage til sin dokumentariske tra
dition på et tidspunkt, hvor eksperiment står 
på dagsordenen alle andre steder. Som Rem- 
co Campert sagde: »Den hollandske spille
filmssituation kan sammenlignes med en 
munks selvopofrelse: Det er ædelt, det er 
frygteligt at være vidne til, og det efterlader 
intet bag sig«.

Oversat af Mette Knudsen.
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PRIKKENS PROVOKATION

Ét sted i »Ole Dole Doff« er 
svælget melem den ubehjælpeligt 
egocentriske og talentløse idealist 
og hans omgivelser skildret så den 
konkrete situation — et forældre
møde — både bliver nærværende i 
sig selv og får længere perspektiv 
som udtryk for vor almene og fun
damentale mangel på evne — og 
vilje? — til at forstå hinanden, men 
dette intense øjeblik er ikke ka
rakteristisk for filmen iøvrigt. 
Hvor prætentionerne er større end 
resultatet bliver resultatet præten
tiøst, og sådan synes jeg netop 
»Ole Dole Doff« virkede. Den ind
sigt der i forældremødescenen 
umærkeligt stiger frem af situatio
nen arrangeres andre steder med 
demonstrativ tydelighed — scener
ne med hustruen, kollegerne, den 
berejste ven — og intensiteten ud
skiftes med forcering, primært for
di Per Oscarssons spil har en så 
iøjnefaldende mekanik.

Fordi det er sådan bliver man 
mindre og mindre optaget af det 
utilstrækkelige menneske, der er 
filmens egentlige motiv og føler 
sig i stedet monotont belært om, 
at der er lærere, man for deres 
egen og elevers skyld kunne ønske 
andet arbejde. En kendsgerning 
det kan være udmærket at få slået 
fast men et pauvert resultat for en 
film, der har villet noget mere end 
at understrege velkendte sandhe
der.

Som det fremgår har jeg oplevet 
filmen modsat f. eks. Martin

Drouzy og er naturligvis overbe
vist om, at både han og ligesindede 
en dag vil komme på bedre tan
ker og se, at »Ole Dole Doff« er 
uden videre interesse. Samtidig 
må jeg dog bemærke til John Chr. 
Jørgensen fra læserbrevet i Kos- 
morama 88 at uden videre inter
esse ikke er ganske det samme som 
ligegyldig, og at filmen derfor — 
og fordi den har både ambition og 
i alt fald én scene, der huskes — 
burde have haft en stjerne. At 
denne ikke faldt i rette øjeblik 
har følgende forklaring, der ikke 
er efterrationalisering:

Den prik der provokerede John 
Chr. Jørgensen var netop tænkt 
som en provokation selv provoke
ret frem af — forekommer det mig 
— panegyriske anmeldelser, hvoraf 
en ( og nu også Martin Drouzy) 
på guldalderfacon kronede Jan 
Troell til nordens filmdigterkon- 
ge. Disse vidtløftige sammenlignin
ger . . . disse deklamatoriske ud
nævnelser . . .

Tilbage er så blot at sige, at hvor 
uenig man end kan være med re
censenter bør ens uenighed natur
ligvis ikke blive til en irritation 
som belaster kunsten — heller ikke 
den kunst, der er uden videre in
teresse. Niels Jensen,

Krogerup.

PANDUROS PROVOKATION.

Leif Panduro stemplede i Politiken 
24.-11.-1968 efter T V ’s forevisning 
af »Fort Apache« John Ford som 
en oppustet heroiker og blev ud
mærket imødegået af Morten Piil, 
der i Information 28.-11.-1968 
henviste til Fords brogede verden i 
hvilken det i sandhed er halsløs 
gerning at ville indfange og båse 
en gammel fribytter, som var det 
søndags jægerens hensigt. Her skal 
blot tilføjes, at man ved læsning af 
den panduroske opsats ikke blot 
undrede sig på om den skråsikre 
columnist i det hele taget kender 
Fords film sådan langs ad men 
også måtte komme i tvivl om, han 
havde set rigtigt på »Fort Apa
che« inden han hældte den i sin 
spalte.

I Fords film, hævder Panduro, 
forholder det sig sådan at de gode 
er tapre og de onde feje, hvilket 
imidlertid er lige netop det hvor
om sagen ikke drejer sig. Modsæt
ningen Mod-Kujoneri kan være et 
udmærket motiv — har i alt fald 
været det for både en Hemingway 
og en Hawks — men det er ikke en 
konstellation, der interesserer Ford. 
Hans film fortæller altid mere om 
gruppe-indsats end om enkelt
mands dåd og historierne handler 
ikke om, hvordan den frygtsomme 
hærdes og bliver mandfolk, lige
som det ikke er sådan, at de folk 
instruktøren er ude efter nødven
digvis er krystere, der savner offer
vilje og dødsforagt. I »Fort Apa

che« udfører den figur filmen 
sympatiserer med — Captain York
— således ikke én eneste heroisk 
gerning af den slags, der er vel
kendt i krigsfilm. York bevarer 
fornuften og klarer sig ikke til 
slut ved trods alt at gribe de vå
ben, han filmen igennem har talt 
imod, sådan som vi sædvanligvis 
ser det. Tværtimod -  han smider 
dem — hvilket naturligvis ikke gør 
ham til hverken pacifist eller radi
kal men blot er en bekræftelse af 
det, der hele tiden har forekommet 
ham det ansvarlige i situationen.

Den der i filmen udviser al 
slagmarkens tapperhed er Obert 
Thursday, og hvad er han for et 
menneske? Han er den pligtopfyl
dende og hæderlige mand, der kan 
alle regler og paragraffer, men 
som ikke forstår et ord af det hele, 
fordi han savner den intuition og 
fantasi, der kunne have gjort også 
hans dødsforagt mindre blind. Fil
men udleverer ikke obersten billigt 
hverken til latteren eller skurkerol
len men forviser ham derimod til 
en næsten medynkvækkende isola
tion uden et øjeblik at slippe den 
erkendelse, at det er farligt og kan 
blive fatalt, når et sådant menne
ske får magt.

Sært at Panduro ikke finder fil
mens synspunkt acceptabelt men 
endnu særere at han sidestiller 
John Ford med fjernsynets meka
niske TV-serier; det hævdes at der 
ikke er nogen væsentlig forskel. 
Ikke blot pokker til lærdom at ud
sprede for alt folket, der endelig 
har kunnet glæde deres børn med 
en ganske vist noget ujævn men 
karakterfuld western, men det vir
ker også som den skinbarlige dog
matiske uflyttelighed.

Panduro indrømmer at han glæ
dede sig over bataljernes koreogra
fiske festivitas (men fy dog, Leif!)
— alligevel har soldaterne og den
sporadiske sentimentalitet, hindret 
manden i at se hvad han egentlig 
så. For en trofast slagsbror i anti- 
vanetænkingens kavalleri må uflyt
telig være et grumt skældsord, 
men måske det heller ikke i virke
ligheden står så galt til, thi havde 
Panduro kun oplevet hvad han 
skrev i sin avis hin stoffattige søn
dag, havde han vel ikke gidet skri
ve det. N. J.

»KINESERINDEN«.

Når man selv betragter »Kineser- 
inden« som et af Godards hoved
værker, bedrøves man naturligvis 
af John Ernsts såre misforståede 
afstandtagen fra filmen — eller det, 
han tror er filmen. At lade en 
marxist som Ernst anmelde »Ki- 
neserinden« svarer nøje til at lade 
en gangster anmelde »Åndeløs«. 
De biir begge fornærmet på pro
fessionens vegne.

Hvor meget Godard end koket
terer med, at han er sociolog, så 
har han nu engang aldrig været

socialrealist. »Åndeløs« er ikke en 
gangsterfilm, en hemmelig agent 
ville aldrig gebærde sig, som han 
gør i »Den lille soldat«, en luder 
ville aldrig kunne identificere sig 
med Anna Karina i »Livet skal 
leves«, og Lemmy kunne ikke gen
kende sig selv i »Alphaville«. Men 
det biir filmene ikke ringere af, 
lige så lidt som »Kineserinden« 
biir ringere af, at John Emst ikke 
kan genkende sig selv i den.

Uden at ville indlade mig på en 
detail-diskussion med Ernst må jeg 
gøre ham opmærksom på, at hans 
to hovedargumenter imod filmen 
ikke holder. Emst hævder, at »G o
dard end ikke ejer det elementæ
reste kendskab til marxisme eller 
leninisme« og begrunder det med 
1) han lader sine marxister-leni
nister begå et politisk mord og 2) 
han lader »kineserinden« sige, at 
hun ikke ved, hvad hun vil sætte 
i stedet for det samfund, hun gør 
oprør imod. Indvendinger af den 
slags gælder kun hvis Godard har 
villet lave en film om repræsenta
tive marxister-leninister, men det 
har han ikke. Han har lavet en 
film om nogle velmenende unge 
mennesker på 19—20 år, der for
søger at blive marxister-leninister, 
uden at det (i denne film) lykkes 
for dem. Alle Godards film hand
ler iøvrigt om mennesker, der ger
ne ville være noget andet, end det 
de er: Belmondo vil gerne være 
gangster i »Åndeløs« og danse som 
Gene Kelly i »En kvinde er en 
kvinde«, Michel Piccoli vil gerne 
være Dean Martin i »Le mépris«, 
og Godard vil gerne være Samuel 
Fuller i »Pierrot le Fou«. Og så 
videre.

Selvfølgelig er »Kineserinden« 
en realistisk film, blot ikke i Ernsts 
forstand. Den er realistisk bl. a. 
fordi der i Paris findes venstre
orienterede, som 1) udfører det 
politiske attentat, Godard advarer 
mod, og 2) har udtalt, at de ikke 
ved, hvad de vil have i stedet for 
gaullismen.

I modsætning til hvad Emst 
tror, er Godard da forhåbentlig 
klar over, at alle hans film hand
ler om ham selv, før de handler 
om noget andet. Mon da ikke det 
også skulle være gået op for Go
dard, at han i næsten alle sine 
film er romantisk fascineret af 
outsideren — hvadenten denne er 
gangster, luder, hippie eller mao
ist. Godard filmer sig selv, hver 
gang han filmer et utilpasset indi
vid. Hans hjerte ligger hos dem, 
der er brudt ud af systemet og som 
på det personlige og det politiske 
plan søger en ny livsform på tværs 
af det bestående samfunds normer. 
Set med samfundets (og John 
Ernsts!) øjne er disse helte vildt 
umodne og barnlige, men Godard 
selv ville nok foretrække at kalde 
dem renfærdige, uskyldige, kom
promisløse.

Chr. Braad Thomsen.
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CLOSE/UP

MEXICO EFTER FESTEN

Den olympiske fest er forbi, og 
denne vinters følelse af »dagen 
derpå« er også trængt ind i film
industrien — en trist og umoderne 
»national filmindustri«, der år ud 
og år ind producerer ca. 50 film 
til det sydamerikanske marked. 
Men alle er enige om, at det var 
en god fest — den åbnede en masse 
vinduer, og dens virkning viser sig 
måske at være psykologisk i sidste 
ende. Mexico har længe holdt sig 
i baggrunden og slikket sårene fra 
de store omvæltninger, der har 
præget dets historie, og som indtil 
videre kun nordamerikanerne har 
haft den frækhed eller naivitet at 
filme. Nu rykker italienerne, fra 
Sergio Leone til Pier Paolo Paso- 
lini, imidlertid ind på Huerta, 
Pancho Villa, Zapata og de andre 
myter, banditter og helte, hvis liv 
blev skrevet i blod og tårer.

Ilden fra de æstetisk-politiske 
ungdoms- eller studenterrevolter 
rullede hen over Mexico City, og 
skønt det er for tidligt at tale om 
en »cinema novo«, er der måske 
en genopblomstring på vej. Manu
el Gonzalez Casanova har genop
taget sine filmforelæsninger på 
universitetet, der stadig er kopar
ret af politiets og hærens kugler fra 
sidste sommers oprør, og revolu
tionen ligger og lurer. Skønt ingen 
endnu har lavet sin personlige »Le 
petit soldat«, forbliver Casano
vas »Escuela de Cine« den afvi
gende menings bastion, og efter
dønningerne når helt ud til Chu- 
rubusco Studierne.

Samfundsmentaliteten har æn
dret sig, og som det ofte er tilfæl
det, er det en enkelt mands værk. 
Jorge Duran-Chavaz, leder af 
»Sindicato de tecnicosa y manua
les«, har lavet konkurrencer med 
unge filmskabere — irriterende nok 
kaldet eksperimentalcineaster. Her 
i vinter løber den tredie årlige 
»concurso« af stablen, og efter de 
to foregående konkurrencer at 
dømme kan man tillade sig at 
nære høje forventninger.

De tre store i »nueva ola« (ny 
bølge er stadig det foretrukne ord)

er Alberto Isaac, Juan Ibanez og 
Juan Guerrero. Isaac, en lyshåret, 
34-årig, tidligere journalist lagde 
ud med bitter humor i »En este 
pueblo no hay ladrones« (»There 
Are No Thieves in This Village«) 
og præsenterede »Las vicitaciones 
del diable« ved Acapulco Festival
en i 1967. Filmen er ikke uden lig
hedspunkter med »I pugni in tas- 
ca«, der jo bragte de unge italiene
re på tale. Ligesom Marco Belloc- 
chio koncentrerer Isaac sig snarere 
om en familie end om et enkelt 
menneske, når han undersøger 
økonomiske, sociale, seksuelle og 
religiøse forhold. I øjeblikket er 
Isaac ved at afslutte klipningen af 
Mexicos officielle olympiadefilm.

»Los Caifanes« er Ibanez’s før
ste film. Titlen er mexicansk slang 
for storbyens bumser, og uden at 
være en ny indspilning af Bunuels 
»Los Olvidados« angriber filmen 
ærligt og modigt fattigdommen i 
byerne. Guerrero har lavet »Ma- 
riana«, der var ret dyr, og som 
mexicanske kritikere fremhæver 
som et eksempel på nye mulighe
der. Med fare for at være langt 
ude, kan man måske sige, at se
kvenserne om Marianas barndom 
har svage genklange af Cocteau, 
men de voksne i Guerreros melo
drama om generationskløfterne in
den for overklassen er alt for tungt 
fremstillede.

Bag Isaac, Ibanez og Guerrero 
er der imidlertid andre — Alfredo 
Ripstein, der i en alder af 21 lave
de »Tiempo de morir« og nu to 
år senere afslutter »Juegos Peli- 
grosos« (»Dangerous Games«) i 
Brasilien. Carlos Fuentes, der skrev 
manuskript til Frangois Reichen- 
bachs seneste dokumentarfilm, 
»Mexico, Mexico«, som alle her i 
Mexico hader, skriver nu på Ro
man Polanskis nye film, mens han 
forbereder sin egen instruktørde
but. Manuel Michel viste sin før
ste film, »Patsy, Mi Amor«, ved 
Acapulco Festivalen i december 
sammen med sin 18-årige hoved- 
rollleindehaverske, Ofelia Medina, 
der sammen med Mia Farrow 
vandt El Heraldo-prisen.

Mens denne forsøgsvise, natio

nale fornyelse af en filmindustri, 
der er helt igennem domineret af 
»the Establishment«, føler sig 
frem, holder Hollywood liv i Chu- 
rubusco. Et halvt dusin dyre (5 
millioner $ eller mere) produktio
ner er blevet eller er ved at blive 
optaget i Mexico, fra Don Siegels 
»Two Mules for Sister Sara« til 
Elliot Silversteins »A  Man called 
Horse« med Richard Harris i ho
vedrollen, og det hele laves for at 
gøre de nordlige naboer lykkelige.

Der tages store og bestemte 
skridt for at forhindre national 
udplyndring af amerikanske selska
ber. Især Alej and ro Paez-Urquidi, 
den nye guvernør i staten Duran- 
go, vil ikke tøve med at kaste en 
borgmester i fængsel, hvis han 
kræver for høje priser af filmsel
skaber on location. Fristelsen til at 
forlange flere penge og den legen
dariske -  skønt kun halvvejs san
de — »manana«-indstilling har ja
get adskillige internationale pro
duktioner væk. Det sidste eksempel 
herpå er Joseph Losey, der havde 
planer om at indspille en film her.

Men alt gælder dyre, udenland
ske film. Er co-produktion mon

nøglen til en tilbagevenden til den 
relative kvalitet, der prægede de 
tidlige 1950^6 (Emilio Fernan- 
dez og fotografen Gabriel Figueroa 
er næsten de eneste navne man 
stadig husker) ?

Logisk set skulle en konsolide
ring af forskellige latinamerikan
ske forsøg være mulig. Der er tale 
om en sammenslutning af vene
zuelanske begyndere og ældre, er
farne, mexicanske filmfolk, og der 
er blevet underskrevet en russisk
mexicansk aftale om, at Sergei 
Gerasimov skal filme maleren 
David Alfaro Siqueiros’ liv. Det 
ser imidlertid ud til, at de, der 
virkelig ønsker at få den defensive 
og nervøst nationalistiske industri 
til at slå revner, er italienerne. 
Leone og Pasolini ønsker begge at 
lave westerns, der er baserede på 
den rige mexicanske revolution, 
men denne stolte nation spøger 
endnu ikke med 1910—17-oprøret 
— den blodigste af alle den nye 
verdens revolutioner med dens en 
million døde — og det er meget 
usikkert om Leone eller Pasolini 
kommer til at filme Pancho Villa 
eller Zapata. Axel Madsen.

Alberto Isaac instruerer Gloria Maria i »Las vicitaciones del diable«.

94



FILMENE

La Marseillaise ( Marseillaisen) 
Frankrig 1938

Prod.: Sté de Prod. et d’Exploitation 
du Film LA MARSEILLAISE, An
dré Zwoboda. Instr.: Jean Renoir/ 
ass.: Jacques Becker, Claude Renoir, 
Jean-Pierre Dreyfus, Demazure, M. 
Maurette, Corteggiani. Manus.: Jean 
Renoir, Carl Koch, N. Martel-Drey- 
fus, Mme. Dreyfus. Foto: J. Bourgoin, 
A. Douarinou. Klip: Marguerite Re
noir. Ark.: Leon Barsacq, Georges 
Wakhewitch, Jean Perrier. Musik: Jo
seph Kosma, Sauveplane, sangen »ga 
ira!« Lalande, Grétry, Rameau, Mo- 
zart, Bach: Menuetten fra »Don 
Juan«. Roger de L’ Isle: »Marseillai
sen«. Silhouetspil: Lotte Reiniger. 
Medv.: Hoffet: Pierre Renoir, Lise 
Delamare, Leon Larive, William Agu- 
et, Elisa Ruis, G. Lefébure. Civile og 
militære autoriteter: Louis Jouvet, 
Aquistapace, Spinelly, Jacque Cate- 
lain, Pierre Nay, Castel. Aristokrater: 
Aimé Clariond, Maurice Escande, 
Zibrol, Georges Aymé, Irene Joachim. 
Marseillanere: Andrex Ardisson, Jen
ny Hélia, Dullac, J. L. Allibert, Fla- 
ment, G. Péclet, Géo Dorlis, Géo 
Lastry Autran. Folket: Nadia Sibir- 
skaia, Delmont, Carette, Georges Mo- 
dot, S. Lerczinska, Beauchamp, Mar- 
the Marty.

Prem.: Nora 22. 3. 1939 -  Reprem.: 
Alexandra 27. 12. 1968.

Udi.: Galla. Længde: 135 min., 3650 
m, grøn.

»La Marseillaise« er umiskendeligt en ' Re- 
noir-film. Den rummer praktisk taget alt 
hvad man har fundet karakteristisk for den
ne filmkunstner. De, som endnu har mod til 
at interessere sig for den slags, vil kunne 
studere instruktørens menneskesyn i den, og 
en foredragsholder ville fra denne film kun
ne hente et righoldigt sortiment af scener, 
som kunne udgøre typiske eksempler på Re- 
noirs »franskhed« eller på hans »menneske
lighed«. Gang på gang vender han også i 
dette værk blikket, og kameraet, imod det, 
der alle dage har haft hans bevågenhed.

Også i formel henseende er det en meget 
renoirsk film. Renoir har i næsten alle sine 
film interesseret sig mere for de enkelte sce
ner end for helheden, ofte har en sidehand
ling kunnet inspirere ham til de lykkeligste 
indfald. Man har nu og da kunnet føle, at 
han forholdt sig lovlig uærbødigt over for 
sådan noget som dramatisk sandsynlighed 
eller logik, men mesterværket »La Régle du 
jeu« gjorde det til gengæld klart, at Renoir 
hører til de instruktører, der kan tillade sig 
en sådan overlegenhed. Det lykkedes ham at 
forsyne »La Régle du jeu«, hvori der også 
forekommer scener, som man har kaldt dra
matisk usandsynlige, med en slags indre lo
gik, og midlerne er så subtile, at kritikerne 
ikke kan blive færdige med at analysere dem.

Det ville imidlertid være uretfærdigt at 
sammenligne »La Marseillaise«, som ikke er 
noget divertissement, med »La Régle du 
jeu«, for revolutionsfilmens løse komposition 
skyldes næppe, at Renoir har givet efter for 
sin tilbøjelighed til at fortælle i episoder: 
han har valgt denne form som den forment
lig bedst egnede, når man havde sat sig for 
på film at gå i lag med et så omfattende og 
kompliceret historisk emne som den store 
revolution. Selve den tragikomedie, hvori 
kongen og politikerne var hovedpersoner, er 
vel ikke oplagt filmstof; spillets væsentligste 
bestanddel, det oratoriske opbud, ville ikke 
gøre sig på film. I en række billeder fra re
volutionstidens hverdag kunne man derimod 
have held til at indfange stemningen, og 
Renoir har da også tydeligt nok forsøgt at 
udnytte filmens muligheder for at berette 
konkret om noget abstrakt, i dette tilfælde 
Ve sprit révolutionnaire.

Filmen var som bekendt en folkets gave 
til folket, der blev udstedt »folkeaktier« til 
delvis dækning af produktionsomkostninger
ne. Det er derfor ikke mærkeligt, at Renoir 
i første række har villet hylde det franske 
folk. 30mes folkefront i Frankrig var en 
parallel til folkerejsningen i 1789, og i fil
mens første scener bestræber Renoir sig for 
at overbevise tilskuerne om, at folkets harme 
over den sociale uretfærdighed var beretti
get og dets rejsning mod undertrykkerne en 
nødvendighed. En folkets mand — han er 
karakteristisk nok krybskytte — kan, hvis han 
gribes i at skyde fjerkræ på privilegeret om
råde, blive dømt til galejerne, hvorimod 
kongen i Versailles hengiver sig til frådsende

madorgier. I disse scener stilles folkets hver
dag effektivt over for de privilegerede klassers 
hverdag.

I de følgende episoder lærer vi den grup
pe marseillanere at kende, som repræsenterer 
folket; deres skæbne -  de er bl. a. deltagere 
i den berømte 28-dages march -  følger vi nu 
indtil de drager af sted til Valmy, og i andre 
episoder skildres kongefamiliens dagligdag, 
først i Versailles, siden i Tuilerierne. Det por
træt, Renoir, godt hjulpet af broderen Pierre, 
giver af Ludvig X V I, gør efterhånden det 
gamle regimes førstemand så sympatisk, at det 
næsten virker forargeligt, at pøbelen til sidst 
stormer paladset. De gæve marseillanere er 
ganske charmerende, naturligvis, men de er 
anonyme typer, de bliver faktisk på intet 
tidspunkt rigtigt levende. Kongen er i grun
den det eneste levende menneske i filmen, 
den eneste, hvis skæbne forekommer ved
kommende. Det er noget forvirrende. Kon
gen personificerede til at begynde med fråd- 
seriet, kontrasten til den sultne krybskytte, 
der løb en så kolossal risiko ved at gå på 
jagt efter føde, siden synes Renoir at ville 
undskylde stakkels Ludvig med, at han i 
grunden interesserede sig mere for jagt og 
mad (netop disse interesser!) end for politik. 
Selv kongens dummeste handling undskyldes, 
det er i den scene, hvor han som i distrak
tion efter et mindre skænderi med Marie- 
Antoinette godkender hertugen af Braun- 
schweigs udfordrende proklamation.

Heldigvis (for folkefrontens sag) standser 
Renoir op i 1792. Ellers havde han måttet 
skildre det utrolige massehysteri, der bredte 
sig som en pest året efter, og det var også 
det år, da det lykkedes at etablere et folkets 
terrorregimente, der var frygteligere end no
get aristokraterne havde kunnet fantasere 
sig til. Men han slutter med at lade sine 
marseillanere marchere til kamp for folkets 
sag.

Forinden har vi set den elskværdigste af 
marseillanerne, mureren Bomier, tage røren
de afsked med sin gamle moder efter at 
have gjort sig gældfri, som man skulle være 
for at få lov til at deltage i myrderierne i 
Paris, og vi har set ham udånde i sin elskede 
Pariser-veninde Louisons arme. Men det gør 
større indtryk, da de revolutionære brutalt 
likviderer overlevende medlemmer af Schwei- 
zergarden.

Selvfølgelig er Renoir på folkets side, men 
det er typisk for ham, at han har medfølel
se med kongen, da denne i filmens løb bliver 
nederlagets mand. Er for øvrigt scenen, der 
viser aristokraterne i Koblenz, alene satirisk? 
Da de er blevet hjælpeløse, nænner Renoir 
ikke at være for hård ved dem.

Det er også typisk for ham, at han er vil
lig til at se bort fra sit hovedtema, hvis en 
person eller situation frister ham dertil. Han 
viger ikke tilbage for modsigelser, han er 
ikke bange for at skabe forvirring. Man kan 
mene, at »La Marseillaise« er for forvirren
de til at kunne kaldes et mesterværk på høj
de med »La Régle du jeu« eller »La Grande 
illusion«, at der ikke er ligevægt mellem 
filmens episoder, at det alligevel ikke lykke
des Renoir at gøre den revolutionære ånd 
håndgribelig, men man kan ikke komme 
udenom, at filmen rummer et fængslende, 
nuanceret menneskeportræt og et utal af 
vidunderlige situationer. Filmen er måske 
ikke et mesterværk, men den er en klassiker, 
som det var værd at hente frem.

Albert Wiinblad.
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The Cameraman (Kanonfotografen) 
USA 1928

Prod./Dist.: Metro - Goldwyn - Mayer. 
Producere: Irving Thalberg (Execu- 
tive) og Lawrence Weingarten. An 
Edward Sedgwick production. A Bus
ter Keaton production. Prod. leder: 
Edward Brophy. Instr.: Edward Sedg
wick. Manus.: Richard Schayer efter 
fortælling af Clyde Bruckman og Lew 
Lipton. Tekster: Joseph White Farn- 
ham. Foto: Elgin Lessley og Reggie 
Lanning. Klip: Hugh Wynn. Arki
tekt: Fred Gabourie. Kostumer: Da
vid Cox. Musik: komponeret og spil
let af Alain Romans. Medv.: Buster 
Keaton, Marceline Day, Harold Good- 
win, Sidney Bracy, Harry Gribbon, 
Edward Brophy.
Re-prem.: Camera 28. 12. 1968 (op
rindelig premiere: Kinopalæet 29. 4. 
1929). Udi.: Camera Film I/S. Læng
de: 69 min., 1890 m. Censur: Rød.

Den meget velkomne repremiere på Buster 
Keatons »The Cameraman« har ikke blot 
været et hårdt tiltrængt lyspunkt i vort ak
tuelle repertoire, hvor komikken frister en 
kummerlig tilværelse. Den har mindet os 
om, at Buster Keaton er en af vor tids største 
komikere, og da det er 7 år siden, at »The 
General« blev genudsendt var det nok på 
tide at minde om dette. Dobbelt glædeligt 
er det naturligvis, at »The Cameraman« vir
kelig lever op til de høje forventninger, man 
har haft til den. I årevis har vi nu læst om 
filmen, endelig byder chancen sig for at se 
den. »The Cameraman« er Keatons næst
sidste lange stumfilm, og måske hans sidste 
betydelige film. »Spite Marriage«, der fulgte 
efter, skal være et svagere arbejde, men selv
følgelig vil man gerne engang ved lejlighed 
selv kunne tage stilling til denne almindelige 
dom. Alt for tit er vi jo efterhånden blevet 
klar over, at vi ikke skal tro på ret meget af 
det, som vi læser i filmhistorierne.

Om Keaton håber vi i et af de kommende 
numre af »Kosmorama« at kunne bringe en 
grundig artikel. Jeg skal derfor her ikke ind
lade mig i nogen altomfattende analyse af 
Keatons komiske univers eller komiske per
sonlighed, men indskrænke mig til at se på 
den foreliggende film.

I rækken af Keaton-film er den usædvan
lig, fordi den foruden meget andet også be
skæftiger sig med forholdet mellem film og 
virkelighed. Man kan sige, at den derfor 
knytter sig til andre af hans film, der også 
har affinitet til selve filmformen. Men »The 
Cameraman« adskiller sig dog væsentligt fra 
f. eks. »The Three Ages« og »Sherlock Ju
nior«. I den første parodierer Keaton De- 
Millestilen, og i den anden beskæftiger Kea
ton sig i hvert fald i sit udgangspunkt mere 
traditionelt med forholdet mellem film og 
og virkelighed. Som det vil huskes er Keaton 
i »Sherlock Junior« en filmoperatør, der 
drømmer sig selv ind som hovedpersonen i 
de film, han viser for publikum i den bio
graf, hvor han er ansat.

I »The Cameraman« spiller »filmen i 
filmen« en mere aktiv rolle. Buster Keaton 
er i filmens begyndelse den meget passive og 
melankolske betragter af verden, som vi ken
der. Hans tilskuerholdning er nøje forbun
det med hans job. Han er kanonfotograf, 
tager portrætter, døde fotos af mennesker,

der et øjeblik står stille foran hans kamera. 
Han har naturligvis sine drømme om at leve 
et mere aktivt liv, men tilskyndelsen til at 
realisere disse drømme får han først med 
kærligheden. »The Cameraman« er en film 
om, hvordan kærligheden ændrer os, bl. a. 
ved at gøre os mere engagerede i verden 
uden for os selv.

Keatons drøm om en mere livfuld tilvæ
relse må naturligvis materialisere sig inden 
for den forestillingsverden, der er hans. Han 
må fra de faste billeder gå over til de le
vende. Den endelige tilskyndelse til at ændre 
sin tilværelse i aktiv retning kommer natur
ligvis også først med kærligheden. Han mø
der kort sagt en pige, som han forelsker sig 
sværmerisk i. Og manuskriptet kombinerer 
elegant og selvfølgeligt de to temaer ved at 
gøre pigen til kontordame i M GM ’s News 
Reel-afdeling. Hun er daglig omgivet af de 
misundelsesværdige dristige og initiativrige 
unge mennesker, der fotograferer ugerevyer, 
og som Keaton længe har drømt om at virke 
blandt. For at gøre indtryk på pigen og i 
lykkeligste fald vinde hende, må Keaton der
for måle sig med de smarte fyre. Og han 
tager udfordringen op. Det går ikke så godt 
i begyndelsen. Han hænger stadig for meget 
fast i drømmeverdenen, hvilket illustreres i 
den på engang komiske og vemodigt smukke 
scene på det tomme baseball-stadion, hvor 
Keaton leger storspiller. Separat er scenen

blandt de bedste, Keaton nogensinde har 
lavet, et sandt anthology piece, der dog får 
yderligere mening ved at blive anskuet i sin 
sammenhæng med filmens øvrige scener og 
i skildringen af Keaton i filmen. Dette er 
overhovedet det bemærkelsesværdige ved 
højdepunkterne af komik i denne film, at de 
omhyggeligt passer ind i en sammenhæng. 
Det er ikke vanskeligt at plukke disse højde
punkter ud, og de kan naturligvis nydes i 
sig selv, men virkelig fylde får de først i re
lation til hinanden og til Keatons figur i den 
samlede film. Keaton viser sig heri ikke blot 
som den store komiker, men netop som den 
store komiske iscenesætter på samme måde 
som f. eks. Chaplin. I denne faste indre sam
menhæng adskiller Keatons (og Chaplins) 
film sig f. eks. fra Gøg og Gokkes, i hvis film 
de enkelte højdepunkter uden besvær kunne 
anbringes i helt andre sammenhænge.

Næste højdepunkt er telefonscenen. I et 
rasende tempo når Keaton fra sin egen tele
fon til pigens, inden hun når at lægge røret. 
Den korte scene er et kunststykke af komisk 
timing, og det voldsomme tempo angiver 
den tilstand af henrykkelse, som Keaton er 
hensat i, efter at pigen har givet ham håb 
om at han kan fortsætte sit kurmageri. Der
næst følger den formidable sekvens på bade
anstalten. Først omklædningsscenen, der vi
ser Keatons enestående og geniale evne til at 
få den maksimale komiske virkning ud af et

Buster Keaton og Marceline Day i »The Cameraman«.
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enkelt gag. Her er der stof for farceteoreti
kerne. Således topper man et gag, og således 
bliver man ved med at toppe et gag helt ud 
i det utrolige.

Men først da Keaton bliver sendt ud på 
sin første store mission (af pigen, der gerne 
vil hjælpe ham) udvides perspektivet i 
Keatons figur og det bliver klart at se, hvor
ledes filmen opererer med flere lag. I China- 
town-afsnittet triumferer Keaton som aktivt 
menneske, hans metamorfose er sket. Ikke 
blot er han opildnet af en sådan entusiasme, 
at han glemmer alle farer, men han opfinder 
så at sige selv filmen på ny. I denne scene, 
hvor han får sit gennembrud som kamera
mand, kommenterer han således bedre- og i 
hvert fald morsommere -  end mange afhand
linger det problematiske princip om den ob
jektive virkelighedsgengivelse. Ikke blot fil
mer han nemlig uforfærdet løs midt i optøj
erne, men han hjælper også med. Han ar
rangerer begivenhederne således at de bliver 
mere kameraegnede, mere dramatiske og 
spektakulære end de er i virkeligheden. Han 
demonstrerer kort sagt for os med humoren 
som det overbevisende middel, at der ikke 
eksisterer noget, som man kan kalde den 
objektive virkelighedsgengivelse. Når man 
har kaldt »The Cameraman« for et stykke 
cinéma-vérité må man derfor tilføje, at den 
samtidig er en kritik af cinéma-vérité. Det 
er således ikke uinteressant, at Keatons 
første (mislykkede) optagelser med dobbelt
eksponeringer, skæve vinkler etc. ser ud som 
om de er hentet fra Dziga Vertovs »Manden 
med kameraet«, der først udsendtes året 
efter »The Cameraman«, og hvori den tek
nik, som i »The Cameraman« er brugt til 
komisk at illustrere det mislykkede, er brugt 
til at skabe en film, som efter Vertovs me
ning var nærmere sandheden end fiktions
filmen. I sin fiktionsfilm søger Keaton at 
vise, at der ikke er nogen principiel forskel 
på den dokumentariske og den fiktive film. 
Den dokumentariske film har ikke krav på 
at give et mere sandt billede af virkelighe
den. Med sit grundlæggende tema, forholdet 
mellem virkeligheden som den er, og virke
ligheden som den filmes, er »The Camera
man« lige så meget eller lige så lidt i over
ensstemmelse med sandheden som dokumen
tarfilmen. Sandheden er mange ting, siger 
Keaton uden bitterhed.

Med denne forrygende virkelighedsrepor
tage har Keaton naturligvis vundet spillet. 
Det ved vi, men endnu ved han det ikke 
selv. Først skal han helt ud i mismodet end
nu engang, da hans medbejler tager æren 
for at have reddet pigen fra druknedøden.

Men det kamera, som Keaton har mestret 
så selvfølgeligt, har brugt på en helt ny 
måde, hjælper ham, således at retfærdig
heden sker fyldest, og sandheden om denne 
specielle hændelse kommer frem i dagens lys. 
Kameraet, betjent af aben, afslører skurken 
og viser, at Keaton var den, der reddede 
pigen. Keaton føjer hermed en ny side til 
det, som han fremlagde i Chinatown-sekvens- 
en. I den sagde han, at man ikke skal stole 
på kameraet, det lyver. I redningsscenen 
siger han tilføjende, at man ikke skal tro på 
flosklen om, at kameraet altid lyver. Og fil
men vinder yderligere ens sympati, fordi den 
midt i al den forenkling og forkortning, som 
hører farcegenren til, fortæller os, at det 
mest komiske måske er generaliseringerne.

Derved bliver filmen også et fuldkomment 
udtryk for Keatons komikerpersonlighed.

For netop om Keaton er det umuligt at ge
neralisere. I denne film viser han, hvorledes 
han ændrer sig fra en drømmende livsbe
tragter til en aktiv kombattant. Og selve 
filmen veksler fra det melankolsk blide til 
den hidsige slap stick. I begyndelsen er 
Keaton selv underkastet begivenhederne. 
Men i modsætning til de fleste andre komi
kere forbliver han ikke den samme hele fil
men igennem. Det er nok i begyndelsen be
givenhederne, der opsøger ham, men han gør 
sig til herre over tingene og virkeligheden. 
Problemet for Keaton er ikke, at han ikke 
kan finde ud af virkeligheden. Snarere er 
det, at han egentlig ikke ved, hvad han skal 
stille op med den. I »The Cameraman« som 
i andre af hans film siger han smukt og 
»sandt«, at meningen med tilværelsen kom
mer med kærligheden. Og det er den højeste 
poetiske retfærdighed, når Keaton til sidst 
belønnes med den indtagende Marceline 
Day, der er så smuk en partner til ham.

»The Cameraman« er også i dag en usæd
vanlig film. Så smuk, yndefuld, klog og men
neskevenlig komik finder man i dag måske 
kun i Jacques Tatis film. Det er godt, at 
»The Cameraman« nu kan genses. Billed- 
mæssigt kunne den foreliggende kopi godt 
være bedre. Enkelte scener mangler vist også 
i den. Derimod er Alain Romans’ klaverak- 
kompagnement fint i filmens stil.

Ib Monty.

Petulia (Petulia) England 1968
Prod.: Pe tersham Films, Raymond 
Wagner, Denis O ’Dell, Don Devlin, 
Emmett Emerson. Instr.: Richard 
Lester/ass.: John Bloss. Manus.: Law- 
rence B. Marcus, Barbara Turner. 
Forlæg: John Haase’s roman »Me and 
the Arch Kook Petulia«. Foto: Nicho
las Roeg (t-c). Klip: Antony Gibbs. 
Musik: John Barry. Ark.: Tony Wal- 
ton, Dean Tavoularis. Medv.: Julie 
Christie, George C. Scott, Richard 
Chamberlain, Arthur Hili, Shirley 
Knight, Pippa Scott, Kathleen Wid- 
does, Joseph Cotten, Roger Bowen, 
Richard Dysart, Ruth Kobart, Ellen 
Geer, Lou Gilbert, Nat Esformes, Ma
ria Val, Vincent Arias, Eric Weiss, 
Kevin Cooper, The Grateful Dead, 
Big Brothers & the Holding Co. 
Prem.: Dagmar 6. 11. 1968.
Udi.: Wamer/Constantin. Længde: 
103 min., 2865 m, gul.

San Francisco-lægen Archie Bollen får besøg 
af sin tidligere kone Polo, der bringer ham 
småkager og iøvrigt beklager ægteskabets 
sammenbrud. »V i kom så fint ud af det sam
men, skændtes aldrig, råbte aldrig op«, siger 
hun, og Archie svarer, at det er sandt — de 
var et smukt par. Da Polo fortsætter med at 
berette om sin nye kærlighed, en tydelig 
nødløsning, eksploderer Archie og sender 
hende småkagerne i hovedet. En situation 
hun søger at klare ved at bringe den over 
på det kliniske plan med en bemærkning om, 
at dette i sandhed er en ny side af hans na
tur — »Vi, som aldrig sloges«, hvilket igen 
fører til Archies replik: »What’s so great 
about never fighting?«

Episoden eksemplificerer den centrale kon
flikt i Richard Lesters »Petulia«, en film om 
et konventionelt milieu og dets rådløse ud

brydere. Archie forsøger at rømme fra et liv, 
hvis normer og idealer er ligeså næringsfor
ladte og anakronistiske som den hjemme
bag med hvilken Petulia søger at genkalde 
en skibbruden hjemlig fortrolighed. Der er 
flere tilsvarende eksempler på malplaceret 
vedhæng ved gammel kur: Manden med 
familielysbillederne og hans tro på gavnen af 
»en gang nostalgi« eller diakonissen i limou
sinen, der forsikrer Dr. Bollen om bønnens 
kraft. Archies skeptiske gemyt og ironiske 
temperament giver ham et skarpt blik for 
disse omverdenens skrøbeligheder. Han ser 
uoverensstemmelsen mellem den ydre fuld
kommenhed og den indre usikkerheds trøsk. 
En mangel på sammenhæng i hvis hulrum 
forlorenhed får så gode kår, at den ligefrem 
kan blive til livsstil, hvilket gestaltes karskt i 
filmens indledningsbilleder af de overpræser
verede societydamer, som efter at være 
smadrede ved automobilulykker lakeres med 
kosmetik og opstables i nikkelstativer, hvor
fra de overværer et velgørenhedsbals maka
bre fænomen — »Shake For Highway Safe« — 
som en slags mesmeriserede døde ikke ulig 
den ulyksalige Mr. Valdemar i Edgar Allan 
Poes novelle. Rosenkinderne er blot det indre 
fordærvs falske blomster. En affældig civili
sations hektiske drøm om ungdom.

Men Archie ser ikke blot forfaldet om
kring sig, har også mærket det i sit eget liv 
i form af vaneægteskabets emotionelle ud
tørring, hvor ingen overraskelser bydes, og 
hvor der ofres mere på facaden — som på 
sminkevragene — end facaden er værd. Ar
chie længes efter følelser, de hele og stærke — 
»I just want to feel something« — og et op
gør ført igennem, og han får bekræftet at 
det er det, der skal til, når han lytter til sine 
nærmeste venner — endnu et smukt par — når 
de, hver for sig alene med ham, efter det 
indledende offer på konventionsalteret i form 
af forsøg på at bringe hans ægteskab på ret 
køl, rykker ud med sandheden, et sprog de 
knap tør tale med sig selv: »Havde jeg dit 
mod Archie, så gjorde jeg som dig«.

Men selv Archies priste mod er i virkelig
heden blot en flage af facaden. Archie hyl
der nok indirekte i bemærkningen til Polo, 
den der har modet til kamp, men selv er han 
ingen fighter, thi større end viljen til opgør 
er frygten for at involveres, og det er Archies 
egentlige dilemma. Den rutinerede og kom
petente læge kan retirere men ikke etablere, 
han kan ræsonere over sit liv men ikke resol
vere i det med konsekvens og er lige hjem
løs i det julegave uddelende borgerskab som 
på de sande udbryderes, hippiernes (eller 
hvad racen nu kaldes) tabernakler. Archie 
er med andre ord en variant af den velkend
te, moderne hjemløshedens antihero, men vi 
følger hans forvirrende og halvhjertede for
søg uden at trættes over typens genkende
lighed, fordi instruktøren formår at bringe 
den i sammenhænge, der kan tilføje den de 
nuancer, der gør den til et menneske.

Afgørende er her de afslappede situationer 
med vennerne, hvor den ægteskabelige for- 
krympelse anes i meget uhyggelige øjeblikke, 
og de få spændte scener med Polo, hvis de
cente tilbageholdenhed er hendes ulykke. 
Under den visner just hin lidenskab Archie 
har savnet. Hendes frustration er blevet en 
væsentlig del af Archies frustration, hun øger 
forståelsen for 'hans psykologi, som den rig
tige biperson skal gøre det. Men også i en 
anden forbindelse er Polo en central omend 
altså sjælden figur på lærredet. Hun den
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ærkekonventionelle, der er den nærmeste år
sag til Archies ubeslutsomme forsøg på fri
gørelse, er, når det kommer til stykket, den 
eneste person i filmen, der — i alt fald i det 
tidsrum hvori historien udspilles — for alvor 
træffer et valg.

Som Polo nu engang er beskaffen — med 
småkagedrømmen og det hele — dikteres val
get naturligvis af hendes ønske om tryghed. 
Polo bestemmer sig for trivialiteten for at 
undgå det der er værre: ensomheden. At hun 
undgår den ved bevidst at vælge i uoprigtig- 
hed — hun lader overfor sig selv og andre 
som om hun elsker en mand hun allerhøjest 
har godhed for — gør netop_ de halvhjertede 
udbrud hos Archie og især hans nye veninde 
Petulia, der begge længes mod det ideale og 
absolutte, så meget des mere tragiske og ta- 
léntløse. Petulia vil det konsekvente, men 
det er Polo, der tager konsekvensen af det 
hun vil.

Modstillingen af Polo overfor Petulia vir
ker som en indsigtsfuld iagttagelse af tilstan
de i vor del af verden, hvis mere banale ud
brydere — og en sådan udelukkende emotio
nelt bestemt rebel er Petulia — snarere bliver 
rejsende uden bagage end egentlige oprørere, 
mens på den anden side de foragtede kon
ventioner med alt hvad de indebærer af 
kompromisser kan fastholdes i ansvarlighed. 
For hvem vil frakende vennerne med deres 
indbyrdes uoprigtighed eller Polo med hen
des kærlighedsbedrag ansvarsfølelse, forplig
telse overfor andre — børn og ægtefælle? 
Det er alle Archiers og Petuliaers tragedie at 
de nok kan bryde ud fra men ikke trænge 
frem til, og det er filmens fortjeneste at den 
ikke hoverer hverken på deres eller de til
pasningsvilliges bekostning.

Ét sted kommer dog tænderne frem så vi 
mærker en veritabel aversion, og det er i 
skildringen af hin reaktionære, som hævder 
at være arvtager af de bedste og smukkeste 
amerikanske traditioner — Mr. Danner, der 
bebrejder sin svigerdatter, at hun har bedra
get sin mand med Archie. »De værdier mor 
og jeg har levet på synes ikke at betyde no
get mere. Århundreders civilisation er ved at 
bryde sammen«, hævder han og pukker på 
sin herkomst, der er så fin som karaten kan

blive: Opvækst i selve den midtamerikanske 
lilleby. Hvad er det for en civilisation, hvis 
undergang Mr. Danner frygter, opklares i et 
par sætninger senere og viser sig at være 
netop den gamle, han har kendt back in the 
old days der ude in the middle of nowhere, 
»hvor mange stadig lever efter den uskrevne 
lov, at en mand kan dræbe både hustru og 
elsker uden at tilbringe så meget som én nat 
i spjældet«.

Mr. Danners begreber om retfærdigheds
udøvelse kommenteres ikke direkte, men nu 
og da flimrer i interiørernes baggrund farve
fjernsynets billeder fra krigen i Vietnam. En 
side af den amerikanske og amerikaniserede 
livsudfoldelse, der på uhyggelig vis ligner 
den der hersker på highways (hvad jo  alle
rede Godard har gjort opmærksom på i 
»Weekend«) for hvis sikkerhed, der festes i 
filmens begyndelse, og hvis etiske begrun
delse er så primitiv som Mr. Danners rets
begreber — og altså endnu en af de mange 
anakronismer, der afsløres under vejs.

Det er en svaghed i »Petulia« at Petulia 
selv er den svagest karakteriserede af perso
nerne. Egentlig er hun Archies kvindelige 
modstykke, har såvel hans følelsestørst for
stærket af impulsivitet som hans tilbøjelighed 
for sarkasmens distancering og ironiens re
servation. Hendes aggressivitet i begyndelsen 
og forsagelse til slut er ikke overbevisende 
og skal selvfølgelig heller ikke være det, hun 
påtager sig jo disse roller, men at hun gør 
det, skulle vi på den anden side gerne over
bevises om, og her slår filmen ikke til. Ved 
at fortælle for lidt forbliver den i postulatet. 
Hvem pigebarnet var og hvem hun er blevet, 
bliver vi ikke meget klogere på i historiens 
løb, og Julie Christie må derfor nøjes med 
at spille markeringer — iøjnefaldende udtryk 
for opstemthed, ensomhed, fortvivlelse etc. 
Mens de øvrige personer bestandig belyser 
og reflekterer hinanden kommer Petulia al
drig ind i historien og reduceres derfor til at 
være den mekaniske funktion, der får spillet 
til at dreje så reflekserne kan spille.

Men det gør de altså også — af flere grun
de hvoraf én er spillet iøvrigt. George C. 
Scott giver Archie den sjældne blanding af 
veghed og sarkasme, og Shirley Knights Polo

er et fremragende usentimentalt portræt af 
en person med megen tilbøjelighed for sen- 
timentaliseringer. Som Petulias mand, Danner 
jun. får Richard Chamberlain alle facetter 
med, såvel forkælelsen hos den veltrænede 
og velhavende fyr som den amputerede sen
sibilitet, der kan slå over i brutalitet. Intet 
under at drengen er forkvaklet efter en op
vækst domineret af gamle Mr. Danner — 
Joseph Cotten, der forlener hans fossilering 
med hjælpeløshed. Manden forstår vitterlig 
ikke, at verden er som den er, og kan derfor 
heller ikke gøre forsøg på at forstå hvorfor.

Andre årsager til filmens spændstighed lig
ger i kompositionen — Lesters fragmentariske 
facon med de springende klip er helt følge
rigtig her, temaet er jo  slet og ret det splin
trede — og i milieutegningen, der hverken 
fortones eller dominerer men alene intensi
verer. Hunden der slikker blod under tyre
fægterarenaen, det fjemsynsdirigerede motel 
med dets afsindige intimitet — igen en ana
kronisme — de dresserede pingviner, en ud
flugt til det øde Alcatraz (hvor Archies va
lenhed får pudsigt udtryk: Overfor sine børn 
håner han Polos nye gemal for hans lov
lydige forsigtighed og viser derpå selv nøjag
tig den samme respekt for myndighedernes 
trykte bogstav), det eruptive overfald på 
rulleskøjtebanen, klovnen foran det neonblå 
supermarked -  The Friendliest Store In 
Town -  og sardinspiseren, hvis venlighed 
blot er en ikke ukendt omvendt aggressivitet. 
Eller parken hvor havebetjente med råbere 
driver på publikum, så de lange køer kan 
lodses gennem det falske Arkadiens glæder og 
tro, de har husvalet sig ved træernes skygge, 
blomsternes pragt.

En blomsterpragt der går igen i de psyko- 
deliske mønstre, der smykker facader og hip- 
huler, men som på lærredet flyder sammen 
med nærbilleder af blodplamagers arabesker 
og åbnede væv til en dissektion af den orga
nisme San Francisco, der siges at være ste
det, hvor kontrasten mellem et gammelt og 
et nyt USA er tydeligst. Måske et vækstlag? 
Foreløbig -  i alt fald i følge Richard Lester 
— dog snarere at ligne ved en ødemark, hvor 
det er svært for Archies og Petulias at finde 
udveje og har sin pris for Polos at få ly.

Niels Jensen.

Peppermint Frappé
(Den giftgrønne Drink) Spanien 1967

Prod.: Elias Querejeta Prod. Instr.: 
Carlos Saura. Manus.: Saura, Ange- 
lino Fons, Rafael Azcona. Foto: Luis 
Cuadrado. Klip: Pablo G. del Amo. 
Musik: Luis de Pablo. Ark.: Emilio 
Sanz de Soto. Medv.: Geraldine Chap
lin, José Luis Lopez Vazquez, Alfredo 
Mayo.
Prem.: Alexandra 7. 11. 1968.
Udi.: F-C. Palladium. Længde: 94 
min., 2575 m, gul.

Spansk film er en temmelig uskøn blanding 
af co-produktioner med især Italien, Frank
rig, Argentina, USA, Mexico og Tyskland, 
og bløde mellemvareproduktioner til hjem
memarkedet. Genrerne fordeler sig stort set 
efter de co-producerende landes specielle be
hov, og formålet med denne produktions
form er naturligvis at producere billigt og 
hurtigt. Året 1967—68 viste en produktion
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på mere end 130 film, og det synes næsten 
ufatteligt, at en så omfattende industri skul
le kunne holde talenterne i ave i en sådan 
grad, at i heldigste fald kun et par film pr. 
år er i stand til at aftvinge international op
mærksomhed. Jeg tror, at det først og frem
mest skyldes tre ting: konsekvent politisk 
censur, konsekvent konservativ kapitalisme, 
og mangel på folkelig såvel som kunstnerisk 
tradition. Det sidste er naturligvis en følge 
af de to første, og jeg tror også, at netop 
denne mangel på tradition blev skæbne
svanger for den Luis Berlanga og den Juan 
Antonio Bardem, der i 50’erne forsøgte at 
køre tandem i det kommercielt og politisk 
dopede Tour d’Espagne om de kontante 
pengepræmier. Det gik ikke i længden, selv 
om Bunuels tilbagevenden i 1961 for en tid 
bragte håb til den kreds af filmentusiaster, 
der hidtil havde følt sig ude i kulden. Enkel
te af dem kom også i gang. Det gjaldt Basi- 
lio Martin Patino, der fik gennemført den 
tilsyneladende meget selvbiografiske »Nueve 
cartas a Berta« (1966) om en students mis
lykkede forsøg på at bryde med det provin
sielle middelklassemiljø, han var udgået fra. 
Patino er mig bekendt ikke siden kommet til 
orde. Bedre gik det italieneren Marco Fer- 
reri, der fik sit gennembrud med små, sorte 
komedier, og hans efterfølger i det fag, Ma
nuel Summers (bl. a. »Pigen i sort«), der 
synes at have en vis holdning til det miljø 
og de mennesker, han skildrer. Det er til
syneladende også gået hæderligt for Carlos 
Saura (f. 4. 1. 1932). »Den giftgrønne 
drink« er i hvert fald mere end hæderlig, og 
man ville gerne se hans tidligere film, af 
hvilke især »La Caza« (1965) har vakt op
mærksomhed.

Saura er tydeligvis den af de traditions
løse spanske instruktører, der har haft størst 
glæde af Bunuels besøg. De blev venner. 
Saura havde i 1959 debuteret med »Los 
Golfos«, en ’italiensk’ skildring af en gruppe 
store drenge, der er på tærsklen til at blive 
unge mænd; altså en direkte skildring af en 
social virkelighed og dermed et godt stykke 
fra »Den giftgrønne drink«s bunuelske bo
ring i den højere provinsmiddelklasse, som 
både Bunuel og Saura er vokset op i. Sauras 
holdning til sin hovedperson, lægen Julian 
Fuentes, minder i meget om Bunuels hold
ning til en række af sine hovedpersoner, 
måske især Archibaldo de la Cruz. Saura 
betragter Julian når som helst, der er lejlig
hed til det, og under alle omstændigheder 
hver gang Juliån selv betragter nogen eller 
noget. Det angives straks fra begyndelsen. 
Efter forteksterne, hvis udklippede mode
billeder og make up-reklamer i forbindelse 
med lydsidens kirkelige (? ) mandskor mar
kerer en udefineret erotisk konflikt, ser man 
et røntgenbillede, og Juliåns hoved, der i 
profil nærmer sig det. Juliån med de stir
rende øjne, der bliver frygtsomme, når no
gen stirrer igen, og den sammenknebne 
mund, som han har langt bedre kontrol 
over, med det pompøse husalter i det smag
fulde, arvede hjem og den tilsyneladende ro 
i det borgerlige, arvede adfærdsmønster, der 
trods alle deodoranter aldrig slipper fri for 
servantefimsen.

Overfor Juliån står vennen Pablo, der har 
været udenlands, har taget chancer, har 
tjent penge og har giftet sig med Elena. Han 
er en afslappet livsnyder, og Juliåns korrek
te tilknappethed virker dobbelt asketisk, når 
de er sammen. Juliåns møde med Elena er

et chok for ham, en pludselig erindring om 
synet af en pige i hvid kjole, der under 
påskeugen i Calanda slår på tromme så hen
des hænder bløder. Elena er for Juliån alt, 
hvad han indtil da har søgt at fortrænge, og 
hun bringer erindringer fra barndommen op 
i ham. Hans betagelse er pubertetsagtig, 
hans reaktioner er ungdommelige, men hans 
handlinger er helt puerile, som et barn, der 
ødelægger det, det ikke må få. Juliån for- 
virres af Elenas nærhed, han fumler med 
bundgearet ved synet af hendes knæ, han 
følger efter hende som en hund, han kan 
ikke styre sine øjne, der hænger væd hende, 
mens han mund konverserer Pablo. Han be
nytter enhver chance til at undersøge hendes 
personlige ejendele og især hendes kosmetik, 
der for ham synes at være den virkelige magi 
omkring hende. Elena er for ham levende
gørelsen af den spanske myte om den »uden
landske« pige, og mens han hjemme ved 
hjælp af sin manisk tilbedende klinikdame 
skaber sin egen »udenlandske« pige, forbere
der han ødelæggelsen af den uopnåelige 
original.

Elena og Pablo er komme til at såre ham 
med deres frimodige drillerier og ubevidste 
»forhånelser« af alt, hvad der er ham »hel
ligt«. Hans madrigaler, digtene af Antonio 
Machado, hans erindring om pigen og trom
men, og, værst af alt, Elenas reaktion på 
hans kærlighedserklæringer og dermed følel
sen af, hvordan parret må have moret sig 
over ham, hvordan de har rottet sig sammen 
for at trampe på hans følelser og stolthed. 
Med videnskabelig metode og akkuratesse 
planlægger og udfører han så mordet på 
dem, og Saura accentuerer beskrivelsen af 
Juliåns følelse af selvretfærdighed ved at 
lade ham tvære sminken ud på den døende 
Elena. Hun er ikke så smuk, bør ikke være

så smuk i døden, når hendes indre for ham 
er så hæsligt. Handlingen betyder for ham 
samtidig, at Elenas kopi, Ana, kan indtage 
pladsen.

»Den giftgrønne drink« er tilegnet Luis 
Bunuel, og det er tydeligt, at Saura er be
taget af Bunuel, især i behandlingen af ho
vedpersonens erotiske forkrampning. Da Ju
liån på sit landsted hører parrets natlige 
lyde, husker han et billede fra barndommen 
af en pige på en kængurustylte. Det billede 
har moret Bunuel på samme måde som sce
nen med forlystelsesmaskinen i parken, hvor 
Juliån ironisk nok kan få pinden i hul. Lidt 
mindre elegant er måske Juliåns deflorering 
af Ana, der illustreres med punkteringen af 
en vabel, men opvejes det ikke af hans gryn
tende lyde under det for ham meget pragt
fuldt spændende arbejde med at sætte kun
stige øjenvipper på hende? Det foregår i 
enorme, kliniske nærbilleder, der netop på 
grund af lydsiden bliver sanselige langt ind 
i pornografien.

Sauras betagelse af Bunuel smitter ikke 
afgørende af på billedsiden, hvor hans for
tid fornemmes i ekvilibristiske øvelser som 
de mange 360° ture omkring begge piger 
(under Aanas ro-træning, under Elenas dans 
og under Anas trommenummer i slutnin
gen). Men generelt finder jeg kameraarbej
det velmotiveret med vægten på en tæt be
skrivelse af ansigternes reaktioner og en ræk
ke store totalbilleder, der peger frem mod 
dobbeltmordets afsluttende fase på bjerg
siden. Det håndholdte kamera i de sidste 
dansescener giver i et par nærbilleder af 
Juliån en let forvrængning, der overbevisende 
understreger hans konventionelle timiditet 
i en situation, hvor han ellers burde kunne

Scene fra »Peppermint frappé«.
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se sig selv som den endelige sejrherre; og 
især de statiske, subjektive billeder virker 
overraskende (Juliåns første møde med 
Elena, scenen på broen med Calanda-trom- 
men, etc.), mens karakteriserende billeder 
som f. eks. Juliåns stirrende øjne halvt skjult 
bag Pablos mor, ved andet gennemsyn af 
filmen virker »udtænkte«. Helt uvedkom
mende er naturligvis skildringen af Antonio 
Sauras maleri af Brigitte Bardot. Farverne 
(Eastmancolor) er især i ekteriørerne eks- 
ceptionelt smukke, men jeg tør ikke påstå, 
at jeg kunne se dem som andet end rea
listiske.

Man kan nok se »Den giftgrønne drink« 
som et billede på den traditionsbundne 
spanske middelklasses manglende evne til at 
møde vor tids følelsesmæssige krav, dens 
utilstrækkelige moralske udrustning når det 
gælder at modulere følelseslivet i forholdet 
til ydre påvirkninger (her næsten »uden
landske«), men bl. a. Bunuel har vist, at det 
er et alment, moralsk problem. Det kan va
riere efter nationale, religiøse eller politiske 
grænser, og det må følgeligt angribes for
skelligt. Saura har valgt at angribe det na
tionalt og han vil ramme grundstammen: 
bourgeoisiet. Det lykkes ham næppe. Ved 
Berlinfestivalen klappede det tyske bourgeosi 
henrykt af »Peppermint frappe«.

Poul Malmkjcer.

The Jungle Book ( Junglebogen)  
USA 1967

Prod.: Walt Disney Prod., Don Duck- 
wall. Instr.: Wolfgang Reitherman. 
Manus.: Larry Clemmons, Ralph 
Wright, Ken Anderson, Vance Gerry 
Forlæg: Rudyard Kiplings »Mowgli« 
bøger. Førstetegner: Milt Kahl, Ollie 
Johnston, Frank Thomas, John Louns- 
bery (t-c). Figurtegner: Hal King, 
Eric Cleworth, Eric Larson, Fred 
Hellwich, Walt Stanchfield, John 
Ewing, Dick Lucas. Layout: Don 
Griffith, Basil Davidovitch, Tom Co- 
drick, Dale Barnbart, Sylvia Roemer. 
Baggrundsstil: Al Dempster. Baggrun
de: Bill Layne, Ralph Hulett, Art Ri- 
ley, Thelma Witner, Frank Armitage. 
Trickf ilmstegner: Dan MacManus. 
Musik: Georges Bruns, sange af R.M. 
& R.B. Sherman, Terry Gilkyson. 
Klip: Tom Acosta, N. Carlisle. Stem
mer (eng.): Phil Harris, Sebastian 
Cabot, Louis Prima, George Sanders, 
Sterling Holloway, J. Pat O'Malley, 
Bruce Reitherman, Verna Felton, 
Clint Howard, Chad Stuart, Lord 
Timothy Hudson, John Abbott, Ben 
Wright, Darleen Carr. Stemmer (dan
ske) : Preben Uglebjerg, Carl Otto- 
sen, Joachim Clausen, Svend Asmus- 
sen, Ulrik Neumann, Kjeld Jacobsen, 
Gert Bastian, Ove Sprogøe, Ole Mon
ty, Peter Kitter, »Sniff« Neumann. 
Prem.: Metropol 26. 12. 1968.
Udi.: Gloria. Længde: 78 min., 2150 
m, rød.

»Junglebogen« har næppe omvendt en ene
ste Disney-foragter, og de lunkne har blot 
med et velvilligt skulderklap anerkendt fil
mens charme og harmløse satire. Heri er der 
intet overraskende, men det er mærkeligt, at 
flere sande Disney-entusiaster blandt de dan

ske dagbladsanmeldere har modtaget filmen 
så begejstret. Vel er den et indtagende di
vertissement, som man gerne under succes, 
men den tåler ikke sammenligning med vir
tuosnumre, der gør det muligt at placere 
Disney blandt de store filmskabere.

»Junglebogen«, hvis frie forhold til Kip
lings roman er underordnet, er en slags mu
sical, der består af en række revynumre, løst 
komponerede omkring drengen Mowglis rej
se gennem junglen, hvor han møder syv for
skellige dyr eller dyrearter: panteren Bag- 
heera, den sleske slange Kaa, elefant-solda
terne, den dumme bjørn Baloo, aberne an
ført af kong Louie, de forpjuskede gribbe og 
den grumme tiger Shere Khan. Ingen af 
disse møder skildres med samme detailrig
dom, dynamik eller barokke fantasi-udfoldel
se, som man finder i Disneys to mesterværker 
»Dumbo« og »Pinocchio«, og som man træf
fer i de bedste afsnit i »Snehvide« og »Da 
kongen var knægt«.

Optrinene med slangen Kaa er måske det 
vittigste i filmen. Dens hypnotiserende ra
darblik, der får ofrenes øjne til at antage 
alle regnbuens farver, glemmer man ikke så 
hurtigt, og dens skadefro jongleren med den 
indsovæde Mowgli hører også til de gode øje
blikke. Men man behøver ikke at tænke sig 
længe om for at erindre nogle meget nært 
beslægtede akrobatnumre, som er langt mere 
udførlige og virtuose i tidligere film. Der er 
Fedtmules svimlende lalien rundt i »Tårn- 
uret skal renses« (»Clock Cleaners«, 1937), 
og der er den fantastiske scene i den halv
lange »Mickey og bønnestagen« (1947), 
hvor tryllebønneme om natten vokser op 
gennem huset og trækker Anders And, Mic
key og Fedtmule med op i højderne. Ustand
selig er den sovende Fedtmule ved at dratte 
ned, men hver gang vokser en ny gren ud 
på bønnestagen og redder ham. Det er no
get, man husker endnu 20 år efter, men hvil
ket barn vil om 20 år have nogen videre 
erindring om slangen Kaa? Noget lignende 
gælder de ellers udmærkede episoder med 
de jazzglade aber og de vegeterende gribbe.

»Junglebogen« mangler simpelt hen Dis- 
ney-studiemes tidligere vitalitet. Filmen er 
lidt tam og træg, selv om den stort set und
går det alt for nuttede og sentimentale. 
Militærsatiren i elefant-afsnittene (»Her er

ikke noget at grine ad, soldat. De er i hæ
ren«,) savner således den skarpe brod, man 
fandt i satiren over show-branchen i f. eks. 
»Dumbo« og »Pinocchio«. Den godmodige 
og dumme bjørn Baloo er ikke skildret med 
det samme glade vanvid som Fedtmule, 
Pluto, den ustyrligt morsomme ulv i »Da 
kongen var knægt« eller de mange bjørne, 
der dukkede op i Disneys korte tegnefilm 
omkring 1950. Man må have været klar 
over dette, for manuskriptforfatteme tager 
deres tilflugt til et gammelt trick: Når man 
ikke kan være særlig morsom, gribende eller 
lignende, så lader man personerne sige, at 
det er morsomt, gribende osv. i håbet om, at 
tilskuerne lader sig bluffe. Her siger Mowgli 
til Baloo »Du er alle tiders!«, »Ih, hvor er 
du fuld af sjov, Baloo!« og lignende — men 
det skulle jo helst være tilskuerne, der sagde 
dette for sig selv.

Det er altid synd, når en film ikke er vel
lykket, men det er særlig synd i dette til
fælde. Dels fordi det var Disneys sidste film, 
dels fordi det måske kunne være blevet en af 
hans bedste og mest personlige. Eventyret 
om Mowglis rejse gennem junglen har nem
lig lighedspunkter med eventyrerne om den 
flyvende elefantunge Dumbo, den levende 
trædukke Pinocchio, den cyklende bjørne
unge Bongo, barnekongen, der til sidst træk
ker sværdet op af stenen o.a. Alle er de ud
viklingshistorier om væsner, der går grueligt 
meget igennem, før de opdager hidtil ukend
te egenskaber hos sig selv og derved finder 
kærligheden, lykken og modenheden. Det 
drejer sig altså blot om at realisere sig selv, 
om at blive voksen. Det er Disneys egen hi
storie, men inspirationen mangler alligevel 
i »Junglebogen«, for den har ikke oven
nævnte films mystiske og drømmeagtige ka
rakter med helt abstrakte, surrealistiske ind
slag. Det hjælper ikke, at Disneys tegnere 
her — som i alle film fra det sidste tiår — an
vender en kantet, stiliseret streg til forskel 
fra den indsukrede naturalisme i »Askepot« 
og »Lady og Vagabonden«.

Den dramatiske kompositon er som nævnt 
ret løs. Det er adskilte, uafhængige episoder, 
hvor hovedpersonen ofte kun er tilskuer, 
ikke medspiller. Dialogen er snakkesalig, 
især mellem Baloo og panteren Bagheera. 
Filmen går her i stå, og instruktøren Wolf-
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gang Reitherman må hjælpeløst bruge en 
klodset og mekanisk klipning. I det hele ta
get er der noget primitivt over teknikken, 
som vidner om de enormt øgede produk
tionsomkostninger. Mindst to optagelser 
(elefanternes march og slangens fald fra 
træet) gentages uden nogen forandringer. 
Det mindes man ikke at have set før i en 
Disney-film.

Som sagt er der beklageligvis ikke nogen 
drømmesekvenser. Det kan tilføjes, at der hel
ler ikke er nogen af de store ekspressionisti
ske skrækvisioner, som Disneys tegnere tid
ligere har udført så blændende. Tigeren kun
ne ellers give anledning til dette, men end 
ikke det afsluttende opgør med den kan 
måle sig med f. eks. hekse-scenerne i »Sne
hvide« eller uvejret i »Dumbo«. Grunden til 
denne sørgelige mangel er naturligvis den 
hysteriske kampagne, som velmenende og 
»pædagogiske« kritikere i tidens løb har ført 
mod Disneys uhygge-scener. Resultatet er en 
tamhed, som absolut intet barn kan tage 
skade af, og som næppe kan give nogen — 
voksen eller barn — samme oplevelse som 
flere af de ovennævnte højdepunkter. Dis
neys tidligere præstationer berettiger nu en
gang til at anlægge en meget kritisk måle
stok. For at undgå enhver misforståelse skal 
det imidlertid understreges, at filmen med 
sin abefest (kun i bogstavelig betydning!) 
og sin komisk-listige slange er charmerende 
underholdning, der virker opmuntrende i en 
fortænkt »Weekend«-tidsalder. Tilmed svæk
kes »Junglebogen« ikke væsentligt af Dis
neys achilles-hæl — hans manglende evne til 
at tegne almindelige mennesker — for dren
gen og især den brunøjede glansbilled-skøn- 
hed til sidst er skildret med ironisk distance.

Den danske eftersynkronisering er måske 
ikke på højde med originalen, men Ulrik 
Neumanns slangestemme og Kjeld Jacobsen 
som tigeren kan man dårligt forestille sig 
bedre, selv om netop George Sanders’ Shere 
Khan blev rost i England.

Frederik G. Jungersen.

Reflections in a Golden Eye 
( Glimt i et gyldent Øje)  USA 1967

Prod.: Warner Bros./Seven Arts, Ray 
Stark, C. O. Erickson, Milton Feld- 
man, Mario del Papa. Instr.: John 
Huston/ass.: Vana Caruso. Manus.: 
Chapman Mortimer, Gladys Hiil. For
læg: Carson McCuller’s roman af 
samme navn. Foto: Aldo Tonti (t-c/ 
Panavision). Klip: Russell Lloyd. Mu
sik: Toshiro Mayuzumi. Ark.: Bruno 
Avesani. Medv.: Marlon Brando, Eli
zabeth Taylor, Brian Keith, Julie 
Harris, Zorro David, Irvin Dugan, 
Robert Forster, Fay Sparks, Gordon 
Mitchell, Douglas Stark, Al Muloch, 
Ted Benides, John Callaghan.
Prem.: Imperial 24. 10. 1968.
Udi.: Warner/Constantin. Længde: 
109 min., 3005 m, gul.

I sin artikel om filmkritikken i »Kosmorama 
83« for et år siden skrev Søren Kjørup, at 
en af »Cahiers«-kritikkens uhyrligheder, den 
såkaldte politique des auteurs-teori, blev for
ladt allerede i 1961. Ganske vist tilføjede 
han perfidt, at den herhjemme overlevede i 
det gamle »Kosmorama« bl. a. i mine an
meldelser. Jeg synes nu, at teorien, hvis man 
kan bruge så krævende et udtryk om denne 
tommelfingerregel-æstetik, lever i bedste vel

gående den dag i dag. Hvorledes skal man 
ellers forklare mange anmelderes umådeligt 
venlige modtagelse af mislykkede film fra de 
kårne heltes hånd og deres affærdigende be
handling af film, som er skabt af de detro- 
niserede storheder. Sagligheden har ikke 
gode kår i den hjemlige filmkritik for tiden, 
og hvorfor skulle den også have det i film
kritikken, når den ikke har det andre steder, 
men den missionerende og filmpolitiserende 
kritik bliver af og til helt hovedløs. Når man 
f. eks. omhyggeligt finder frem til de næsten 
usporlige tegn på Premingers talent i den 
næsten konsekvent dårlige »Hurry Sun- 
down« og til gengæld med fryd noterer sig 
alle tegn på John Hustons afmagt i den næ
sten konsekvent gode »Glimt i et gyldent 
øje«.

John Huston er out — det har man vedtaget 
i kritikersammenslutningen. Han betragtes 
vist nok som en gammel krukke, der er ble
vet helt katolsk i hovedet ved at blive infi
ceret af europæisk intellektualisme. Nogle 
ville dog gå med til, at »Fanget i natten« 
slet ikke var så uinteressant, men det var 
nok et uheld. Om »Glimt i et gyldent øje« 
kunne man atter blive enige. Den er dog 
utålelig. Hvad skal man så stille op, når man 
selv var meget fængslet af den, og synes, at 
det er en meget vellykket filmatisering af 
Carson McCullers lille roman. Det er natur
ligvis rigtigt, at historien præsenterer os for 
en række sydstatsneurotikere og deres selv
skabte problemer i et betændt melodrama, 
og det er måske en smagssag, om man føler 
sig frastødt eller ej.

Jeg synes, at Huston i sin iscenesættelse 
for det første etablerer det lukkede militær
milieu med dets sæt af spille- og leveregler 
på en måde som lukker os ind i denne ver
den. Han lader os få en mulighed for at san

se omgivelserne uden at forfalde til de alt 
for demonstrative opvisninger i sydstatsfor
fald og kasernelummerhed. For det andet 
forekommer det mig, at han får anbragt 
hovedpersonerne præcist i et mønster. Ingen 
af personerne kan fjernes uden at helheden 
vil gå itu. Alle er de projektioner af seksua
liteten. Det er kønsdriften, der fører drama
ets personer frem mod deres individuelle 
skæbne. Den er blevet det altdominerende 
element i deres tilværelse, det, der bestem
mer dem i deres forhold til sig selv og i 
deres forhold til andre mennesker. Det fore
kommer mig, at manuskriptet (af Chapman 
Mortimer og Gladys Hili) foruden at følge 
Carson McCullers’ roman ret nøje, klart og 
præcist fremlægger det grundlæggende tema 
igennem personernes optræden, og at det 
heldigt har undgået det skematiske og det 
hysteriske, der naturligvis hele tiden lurer 
under overfladen. Og det forekommer mig, 
at John Hustons iscenesættelse er præget i 
endog meget høj grad af sensibilitet over for 
nuancerne i dramaet. Jeg synes, at Huston 
netop i kraft af alle iscenesættelsens elemen
ter, i kraft af det bløde, skumringsfyldte lys, 
det intenst iagttagende kamera, og i kraft af 
det næsten hele tiden kraftfulde og tempera
mentsrøbende spil fastholder vor interesse 
for disse mennesker, fanget i natten af deres 
drifter, deres had, kærlighed, foragt, og 
smertelige længsel efter et liv, der er ander
ledes and det, de lever.

Jeg nærer ingen illusion om, at jeg kan 
ændre indstillingen til Huston hos dem, der 
har afskrevet ham, men jeg tror ikke, at det 
er fornuftigt at afskrive ham. Han er måske 
ingen auteur i de ubønhørlige teoretikeres 
øjne, men han er en instruktør, der stadig 
af og til laver nogle fremragende film.

Ib Monty.
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BØGER (©^TIDSSKRIFTER

JUNGERSEN OG DISNEY

Frederik G. Jungersen har begået en bog 
om Walt Disney, om hvilken der næsten kun 
er gode ting at sige. Samme Jungersen er — 
udover at være en grundig og velskrivende 
forfatter — tillige uendelig forsigtig i sine 
formuleringer af dette og hint, så det går 
hurtigt op for én, at man får svært ved at 
fremkomme med ordentlige indvendinger. 
Det skal vi dog forsøge alligevel.

»Disney« er en meget værdifuld bog. For 
det første er den det bedste og mest objek
tive, der hidtil er blevet skrevet om denne 
betydelige producent, og dens allersmukkeste 
fortjeneste er, at den formår at rehabilitere 
den foragtede Disney uden på noget tids
punkt at overdrive hans betydning. Hvad der 
gør bogen ekstra værdifuld er, at den er et 
meget personligt arbejde.

Jungersen har et meget fjendtligt forhold 
til Donald Duck, og han konstaterer med 
beklagelse, at de fleste Donald-film slet ingen 
forsonende elementer indeholder, fordi Do- 
nalds traditionelle fjender — nevøerne og 
Chip an’ Dale — er endnu mere »kyniske og 
koldt anarkistiske« end Donald selv. Det er 
måske rigtigt nok, men Jungersen begår den 
fejl, at han — hvad han selv gør opmærksom 
på — kun beskæftiger sig med, hvad »voksne 
kan opleve i Disney’s film«. Det er synd og 
skam, for en lang række af de senere film 
er virkelig lavet udelukkende med et barne- 
publikum for øje. Hvis man forsøger at se 
disse film med barneøjne, må man indrøm
me, at deres ellers noget anløbne morale 
pludselig bliver acceptabel. Det er en slags 
leflen for et bamepublikum, når det altid er 
de små og svage, men opvakte (og ikke »den 
klogere og den stærkere«, som Jungersen 
mener) der løber af med sejren. Det er sandt 
nok, at nevøerne og de to egern er hjerte
løse, men de er ikke fuldstændig surrealisti
ske, og for almindelige børn må det være let 
at identificere sig med disse triumferende 
oprørere, der gør alle de ting, som ethvert 
barn drømmer om at kunne gøre. Selvom vi 
egentlig synes rigtig godt om Donald, er 
vi oftest på de smås side, når de kæmper 
mod autoriteterne — altså Donald — ligesom 
vi synes, det er rimeligt, at der alle vegne i 
verden ulmer et ungdomsoprør mod de dum
me voksne, der er reaktionære og autoritære, 
og som på deres side ikke har meget tilovers 
for de unge.

Hvad angår Jack Hanna, som er mester 
for de fleste af disse destruktionsfarcer, så er 
han om muligt endnu mere undervurderet 
end Disney selv. Han er — som Jungersen 
siger — »virtuos«, men det er bare synd, at 
det destruktive element i hans film bliver 
misforstået. Tegnefilmens æstetik er nødven
digvis meget væsensforskellig fra den almin
delige spillefilms. I tegnefilm er der ingen 
grænser for, hvad man kan fremstille af si
tuationer, og når en instruktør — som Charles 
Nichols i en række af sine Disney-film — selv 
sætter sine grænser så snævert, at man snildt 
kunne fremstille de samme situationer i »rig
tig« film og med »levende« skuespillere, så 
kan det umuligt være en dyd. Det er synd, 
at Jungersen er så bange for det voldsomme 
og det destruktive, for det er en fuldstændig 
integreret del af en række betydelige tegne
filmfolks univers. Der er formentlig ikke en 
kat, der vil få urolige drømme af at se Han
nas og Tex Ave rys destruktionsfarcer. De er 
komplet surrealistiske og eksisterer kun i 
kraft af tegnefilmens særlige æstetik, der til
lader instruktøren at lade sin hovedperson 
køre over af en damptromle, uden at det 
giver ham ringeste mén. Hos Tex Ave ry er 
det voldsomme element parret med et drabe
ligt tempo og en visuel opfindsomhed, der 
gør indvendinger meningsløse. Denne visuelle 
opfindsomhed er yderligere forstærket hos 
Jack Hanna i en række af hans seneste Tom 
and Jerry-film, hvor harmløse voldsomheder 
går i lykkelig forening med en næsten poetisk 
stilfuld musikalitet (fx. i »Mice Follies«). 
Kan vi ikke opfordre Jungersen til at se 
nogle af de bedste Hanna-film (»Tom ’s Cine- 
ma«, »The Two Mousketeers«) og Tex 
Avery-film (»Half-Pint Pygme«, »The King
size Canary«) igen ?

Et par sidste indvendinger er rent princi
pielle: Vi finder (og det er der unægtelig 
mange før os, der har været inde på), at den 
harmoniske forening mellem film og musik — 
især i de tidligste film — er af så stor betyd
ning, ikke mindst i en film historisk sammen
hæng, at der burde have været et særligt af
snit om dette i Disney-bogen. Men det er 
måske svært at finde oplysninger i bøger og 
tidsskrifter om dette?

Måske kunne der også være skrevet mere 
om farverne i Disneys film. »The Old Miil« 
kunne en kunstinteresseret sikkert have fået 
en masse ud af. Og forresten er det ikke kor
rekt at sige, at »Flowers and Trees« kommer

»flere år, før almindelige spillefilm får far
ver«. Den kommer i 1932, men man havde 
immervæk lavet Technicolor-film lige siden 
1917, og det var ikke helt usædvanligt at 
støde på »rigtige« farvefilm i 20’erne. Jun
gersen må tænke på den famøse »Becky 
Sharp« fra ’35, der var den første Techni
color-film med tre eksponeringslag. Men den 
kommer flere år efter bølgen af »all-talking, 
all-singing, all-dancing, all-color«-filmene, 
der huserer i 1928-30.

Henrik Lund gren og Ib Lindberg.

Frederik G. Jungersen: Disney 
Det danske Filmmuseum 1968. 
84 s, kr. 15,00.

DET KONSEKVENTE ENGAGEMENT

At det egentlig ikke er særlig heldigt 
med disse instruktør-serier, der vel af tek
niske grunde absolut skal være nøjagtigt 
144 sider og hverken mere eller mindre, be
kræftes af to bøger af Raymond Durgnat, 
der nu foreligger i den af I an Cameron 
ikke blot redigerede, men også designede 
serie, Movie Paperbacks: en om Buhuel og 
en om Franju. Buhuel har jo  lavet ikke 
mindre end 24 spillefilm, udover de to tid
lige surrealistiske film, han lavede sammen 
med Salvador Dali, og de fire spillefilm og 
to dokumentariske propagandafilm, han pro
ducerede for det republikanske Spanien 
1935-37, mens Franjus produktion ind
skrænker sig til 7 spillefilm og 14 korte; da 
bøgerne nu er lige store, betyder dette, at 
Durgnat ganske åbenbart har haft for lidt 
plads i Bunuel-bogen — der i øvrigt også 
oven i købet har henved dobbelt så mange 
billeder som bogen om Franju — mens man 
undertiden kan få en fornemmelse af, at 
han har haft lidt for megen i den sidst
nævnte. Man kunne nok have ønsket en lidt 
mere rimelig fordeling af de tilsammen 288 
sider end halvt til hver.

Dette betyder dog langtfra, at Bunuel- 
bogen er ganske uden interesse. Tværtimod 
synes Durgnat at have en glimrende for
ståelse af og evne til at skildre Bunuels film, 
der vist må være nogle af de væsentlige 
film, det er vanskeligst at skrive noget for
nuftigt om. Durgnat indkredser udmærket 
Bunuels filmiske fortællestil — den filmiske 
normalprosa, overvejende i plans americains 
— og han gennemgår en lang række af de
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stadigt tilbagevendende enkeltheder hos Bu- 
huel, enkeltheder, der på én gang får 
symbolsk karakter, og som dog beholder 
en frisk og naturlig egenværdi i fortællin
gerne (øjne, barberknive, hår, fødder, in
sekter osv.). For ligesom at bane vejen for 
forståelsen af de senere film er Durgnat 
heller ikke bange for at foretage en hånd
fast gennemgang af »Un chien andalou« og 
tildels også af »L ’age d’or« med tykke un
derstregninger af den surrealistiske fortælle
måde i disse film og af hele det surrealisti
ske apparat, der i en vis forstand fordres 
for at forstå den — og han er dog i stand til 
samtidig at gøre det klart, at filmenes værdi 
alligevel ligger deri, at de netop ikke lader 
sig udtømme ved denne elementære sym
boltolkning, og at de for hvert gensyn afslø
rer ny og spændende, vibrerende levende 
aspekter.

På denne baggrund bliver gennemgangen 
af de øvrige spillefilm dog skuffende. Selv 
om nogle, og når bortses fra den noget fir
kantede »Morderenglen« vel nok de mest 
fascinerende af dem, behandles mere udfør
ligt end andre, må man dog synes, at 
de alle behandles for kort, og at især de 
helt korte behandlinger er ganske utilfreds
stillende. Netop ved de mindst kendte — man 
tør dårligt sige mindst interessante — mexi
canske komedier og melodramaer begår 
Durgnat den fejl ikke at give handlingsrefe
rater, således at man ofte end ikke får noget 
ud af det lidt, han i stedet har brugt den 
knappe plads til, nogle tilsyneladende ret 
tilfældige refleksioner og impressioner, fordi 
man ikke har nogen reference-ramme at 
sætte dem ind i. Og dette er så meget desto 
mere ærgerligt, som Durgnat i den mere 
udførlige behandling af film som f. eks. »En 
kammerpiges dagbog« afslører en kritiker
profil, som det nok var værd at lære nær
mere at kende.

Hvad Durgnats egentlige kritiske ideal er, 
ser man derimod til fulde i Franju-bogen. 
Her viser Durgnat sig som en konsekvent 
»engageret« kritiker, en kritiker, der i hvert 
fald er villig til at forsøge at drage konse
kvensen af det synspunkt, at det er kritike
rens opgave at tage stilling til de meninger, 
som kunstneren udtrykker i sit værk. Og 
han ser endda, at denne konsekvens må 
drages på flere planer.

For det første må man tage i betragtning, 
at de fleste af Franjus film er kommercielle 
arbejder, enten kortfilm om bestemte emner, 
bestilt af bestemte firmaer, eller spillefilm, 
der af hensyn til box office i så og så 
mange lande må opfylde de og de betin
gelser og undgå de og de ting. Hvad Franju 
vil fortælle os, må altså være noget, der 
skal læses mellem linjerne, og Durgnat er 
ikke bange for at befordre denne næsten 
umulige læsning ved at inddrage en masse 
ting, der ikke direkte kan ses på lærredet 
eller høres fra højttalerne, altså Franjus og 
hans medarbejderes udtalelser til journali
ster og venner, produktionsbestemmelser osv.

For det andet må Franjus meddelelse dis
kuteres på et relevant grundlag, hvilket vil 
sige ikke blot ud fra den almenviden, vi alle 
i større eller mindre grad løber rundt med 
om dette og hint, men på grundlag af egent
lig videnskabelige synspunkter på de på
gældende emner. Også her er Durgnat kon
sekvent, og endda så konsekvent, at hans 
litteraturliste i slutningen af bogen ikke blot 
indeholder artikler og bøger om Franju og

hans film, men sandelig også en liste med 
general references, indeholdende items om 
f. eks. socialpatologi og »kødets teknologi« 
— emner, der naturligvis er relevante, hvis 
man vil se Franjus film i en større sammen
hæng.

Metoden — og især det andet led — fore
kommer mig absolut sympatisk. Hvis man 
mener, at kunstens opgave er at formidle 
synspunkter, som kritikerne skal blotlægge 
og tage stilling til, så er dette retfærdigvis 
den eneste vederhæftige vej, man kan gå. 
Men metoden stiller unægtelig visse krav til 
sine udøvere, og jeg gad vist, hvor mange 
»engagerede« kritikere, der kan leve op til 
disse krav. Det er i hvert fald få filmkriti
kere, man dagligt træffer i Det kgl. Bibliotek.

Endvidere må man jo  altså gøre sig klart, 
at det ikke længere er filmene, man disku
terer, om man går i gang på denne måde. 
Hvad der interesserer Durgnat hos Franju 
er jo udtrykkeligt ikke filmene som sådan, 
men det, Franju har skrevet mellem linjerne 
for gruppen af sine amis inconnus. Dette for
hindrer dog naturligvis ikke, at der også står 
mange relevante ting om Franjus film i bo
gen, mange ting om Franjus stærke sort
hvide stil og om den åndshistoriske baggrund 
for hans kunstneriske temperament: anar
kisme, surrealisme, Freud, Marx og de Sade. 
Også for den, der interesserer sig for Franjus 
film, fordi de kan give stærke og rige kunst
neriske oplevelser er der altså noget at hente.

Søren Kjørup.

Raymond Durgnat: Luis Buhuel. Movie 
Paperbacks, Studio Vista. London 1967. 
10 s 6 d.

Raymond Durgnat: Franju. Movie Paper
backs, Studio Vista. London 1967. 10 s 
6 d.

KING COHN

King Cohn er en af mange myteskikkel
ser i et næsten forsvundet Hollywood. 
Harry Cohn var hans rigtige navn, og fra 
tyverne til midten af halvtredserne var han 
uindskrænket hersker over Columbia Pic- 
tures Corporation. Hans stilling var enestå
ende i Hollywood, idet han ikke blot var 
chef for filmstudieme (som f. eks. Louis B. 
Mayer var det for M G M ), men også havde 
så mange aktier i foretagendet, at kontoret 
i New York ikke kunne dirigere Hollywood, 
som det var og er tilfældet for andre film
studiers vedkommende.

Cohn var ikke skrivende, hvorfor bogen 
næsten udelukkende er baseret på udtalelser 
af andre, venner og fjender imellem hinan
den, der har kendt Harry Cohn personligt. 
Men billedet af giganten Harry Cohn, der 
også skal være billedet af Columbias vej fra 
et lille ubetydeligt filmproducerende firma 
(i starten kaldet C.B.C.) til i midten af 
trediverne at være blandt Hollywoods store 
selskaber, er kun éndimensionelt.

Bob Thomas refererer mange anekdoter, 
men når aldrig frem til, hvad mennesket 
Harry Cohn egentlig gemte. Fortrinsvis hø
rer vi om Harry Cohn som den uskolede, 
der med et voksende mindreværdskompleks 
i forhold til bogligt uddannede mennesker, 
ynder at lege tyran over for de ansatte i 
filmstudiet. Der gøres forsvindende lidt ud 
af den anden side af Harry Cohn, hans

fabelagtige næse for at finde talent og pro
ducere gode film.

Men underholdende er anekdotesamlingen 
næsten konstant, og skønt en del af bogens 
indhold har sladderens præg, er der værdier 
at finde i bogen. Per Calum

Bob Thomas: King Cohn. Barrie and Rock- 
cliff, London, 1967. 381 sider, ill. 35 sh.

30 ÅRS HOLLYWOOD

Zwemmers serie af filmbøger har efterhån
den udsendt et respektabelt bibliotek af læse
værdig filmlitteratur, men de tre nye bind 
om Hollywood er ikke helt på højde med 
forventningerne. »Hollywood in the Twen- 
ties«, »Hollywood in the Thirties« og »Hol
lywood in the Forties« er ikke udsendt som 
en tre-binds helhed om amerikansk films hi
storie, men kommer på samme tid og i sam
me udstyr.

David Robinsons bind om tyverne virker 
pålideligst, ikke mindst fordi forfatteren her 
holder sig til en strengt kronologisk disposi
tion og på sin vej gennem tiden standser op 
ved hvert nyt navn og går det nærmere på 
klingen. Dette gennemfører han overbevisen
de i et afsnit om rekrutteringen af nye in
struktører, men også i sine kortfattede rede
gørelser for den aktuelle nationale situation 
arbejder han minutiøst og alligevel med et 
alt andet end pedantisk overblik. Han er 
en god filmhistoriker, og hvad han skriver 
om de tyvernes filmkunstnere, som han med 
rette sætter højest, er ganske enkelt instruk
tivt og klart. Man kunne ønske, at David 
Robinson havde fået lejlighed til at skrive 
også om tredivernes og fyrrerne.

John Baxters bog om trediverne er klogt 
disponeret: Han fortæller om de store film
selskaber og giver en række ganske rammen
de karakteristikker af de specialer, som blev 
dyrket hos »M G M «, »Paramount«, »War
ner« osv. Desværre taber han komediestoffet 
af hænderne; han synes at have et par af 
tidens bedste lystspil til gode. Og han er 
slem til at blive skinger i argumentationen, 
når han vil ophøje det middelmådige til 
mesterværksposition.

Mest ujævnt er bindet om fyrrerne, som 
Charles Higham og Joel Greenberg har 
skrevet. Det er seriens mindst grundige bind, 
det kører i mægtigt tempo fra film til film 
og mister aldrig lysten til de hurtige place
ringer. Men der er lagt en effektiv disposi
tion, som knytter sig til de forskellige genrer, 
og der er god grund til at være opmærksom 
på forfatternes enighed om, at Michael Cur- 
tiz er tidens bedste og mest veloplagt ar
bejdende instruktør. Forunderligt, at Curtiz’ 
»Yankee Doodle« fejes til side, som var den 
ikke den mest intense af alle biografiske 
showfilm, sang- og dansefilmens »Casa- 
blanca«.

De tre bind er meget underholdende læs
ning for den erfarne og kritiske filmentu
siast, der nok kan navigere uden om misfor
ståelser og forglemmelser. De kan navnlig 
anbefales den, som nyligt er vendt hjem fra 
en ørkenvandring hos Sadoul.

Jørgen Stegelmann.

David Robinson: Hollywood in the Twentiesl 
John Baxter: Hollywood in the Thirties/ 
Charles Higham og Joel Greenberg: Hol
lywood in the Forties — henholdsvis 176 s, 
160 s og 192 s. kr. 15,75 pr. bind.
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oe 10 Beosie mm 11968
Valgt a f  deltagerne i K O S M O R A M A S  minikritik

Anders Bodelsen:
Bonnie og Clyde (Penn)
Bruden var i sort (Truffaut)
Brandmænd i fyr og flamme (Forman)
Fagre voksne verden (Nichols)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Pigerne fra Rochefort (Demy)
Ukendte nætter (Antonioni)
S tar ten (Skolimowski)
En erotisk affære (Makavejev)
Star! (Wise)
Filmene er ordnet efter kvalitet — så godt 
det nu kan lade sig gøre. Forsinkede klassi
kere er ikke medtaget — f. eks. »Ridder
falken«.

Per Calum:
Abernes planet (Schaffner)
Fagre voksne verden (Nichols)
Fidusmageren (Kershner)
Helte dør aldrig (Jessua)
Hvem støvær af? (Saks)
Med koldt blod (Brooks)
Pather Panchali (Ray)
Pigerne fra Rochefort (Demy)
Tyven fra Paris (Malle)
Will Penny (Gries)
Alfabetisk rækkefølge.
NB: Et par værdifulde repremierer bør næv
nes: Keatons »Kanonfotografen« er årets 
bedste film, og »Ridderfalken« rangerer højt.

Alartin Drouzy:
Pather Panchali (Ray)
Skammen (Bergman)
Kineserinden (Godard)
Shakespeare Wallah (Ivory)
Mouchette (Bresson)
Den gamle mand og drengen (Berri) 
Udflugt i det røde (Godard)
Ole Dole Doff (Troell)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Simon i ørkenen (Bunuel)

Øystein Hjort:
De syv samuraier (Kurosawa)
Den udødelige historie (Welles)
Den giftgrønne drink (Saura)
Helte dør aldrig (Jessua)
Hvem støver af? (Saks)
Med koldt blod (Brooks)
Mouchette (Bresson)
Pather Panchali (Ray)
Shakespeare Wallah (Ivory)

Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Alfabetisk rækkefølge.

Niels Jensen:
Pather Panchali (Ray)
Ukendte nætter (Antonioni)
Jeg ved to-tre ting om hende (Godard) 
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Petulia (Lester)
Derefter alfabetisk:
Den gamle mand og drengen (Berri)
En mand red ind i Dakota (Kennedy)
Helte dør aldrig (Jessua)
Med koldt blod (Brooks)
Will Penny (Gries)

Frederik G. Jungersen:
Abernes planet (Schaffner)
Bonnie og Clyde (Penn)
El (Bunuel)
Den gamle mand og drengen (Berri)
Helte dør aldrig (Jessua)
Mouchette (Bresson)
Pather Panchali (Ray)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Skyd uden varsel (Siegel)
Ukendte nætter (Antonioni)
Alfabetisk orden.

Henning Jørgensen:
Bag klostrets mure (Rivette)
Bonnie og Clyde (Penn)
Brandmænd i fyr og flamme (Forman)
Fagre voksne verden (Nichols)
Jeg ved to tre ting om hende (Godard) 
Mouchette (Bresson)
Pather Panchali (Ray)
Shakespeare Wallah (Ivory)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Ukendte nætter (Antonioni)
Alfabetisk orden.
Hvis De syv samuraier regnes til 1968 ifølge 
sin provinspremiere skal den indsættes i ste
det for Fagre voksne verden!)
Og hvis ikke den gjaldt som repremiere, 
ville jeg næsten hævde, at Keaton’s Camera- 
man var årets film.

Poul Malmkjær:
Alfabetisk orden.
Brandmænd i fyr og flamme (Forman)
En erotisk affære (Makavejev)
Den gamle mand og drengen (Berri)
Helte dør aldrig (Jessua)
Mouchette (Bresson)

Ole Dole Doff (Troell)
Pather Panchali (Ray)
Pigerne fra Rochefort (Demy)
Shakespeare Wallah (Ivory)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)

Ib Monty:
Abernes planet (Schaffner) 
Chicago-massakren (Corman)
Den udødelige historie (Welles)
De syv samuraier (Kurosawa)
El - et handyr (Bunuel)
Hvem støver af? (Saks)
Med koldt blod (Brooks)
Mouchette (Bresson)
Pather Panchali (Ray)
Skilsmisse på amerikansk (Yorkin) 
Alfabetisk rækkefølge.

Morten Piil:
Fire mesterværker:
Bonnie og Clyde (Penn)
Fagre voksne verden (Nichols)
Pigerne fra Rochefort (Demy)
Brandmænd i fyr og flamme (Forman) 
Derefter:
Skilsmisse på amerikansk (Yorkin)
Sådan behandler man ikke damer (Smight) 
Petulia (Lester)
Helte dør aldrig (Jessua)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Den giftgrønne drink (Saura)

Henrik Stangerup:
Shakespeare Wallah (Ivory)
Weekend (Godard)
Brandmænd i fyr og flamme (Forman) 
Bruden var i sort (Truffaut)
Ole Dole Doff (Troell)
El, et handyr (Bunuel)
Mouche tte (Bresson)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Pather Panchali (Ray)
De dræber kun een gang (Hutton)

Jørgen Stegelmann:
Bonnie og Clyde (Penn)
Skarpt bevogtede tog (Menzel)
Benjamin (Deville)
Pather Panchali (Ray)
Fagre voksne verden (Nichols) 
Vampyrernes nat (Polanski)
Hvem støver af (Saks)
Den giftgrønne drink (Saura)
Helte dør aldrig (Jessua)
Detektiven (Douglas)
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PREMIERERNE

Fra 1. november til 31. december

Minut-tallene i premiere-oversigten an
giver filmenes originale spilletider, 
mens metertallene angiver den danske 
længde. Eventuel forskel i spilletiden 
findes ved at gange metertallet med 
2,2 og dividere med 60. Eventuelle 
mindre uoverensstemmelser i minuttal 
kan skyldes, at start- og slutstrimmels 
spilletid ikke er medregnet i de origi
nale minuttal. Censurfarverne angiver 
følgende: rød: tilladt for alle -  grøn: 
f.f.b. under 12 år -  gul: f.f.b. under 16 år 
-  hvid: totalforbudt.

AMERIKANSKE:

THE BEST OF LAUREL & HARDY (To på top
pen — Gøg og Gokke), 1968. Prod.: M GM, Hal 
Roach, James L. Wolcoot. Kavalkade bestående af 
bl. a. LAUGHING GRAVY (Menneskets bedste ven), 
I : James Horne, 1931. BELOW ZERO (Er musik en 
nydelse?), I: James Parro tt, 1930. PARDON US 
(Forbrydelse og straf), I: James Parro tt, 1931. 
N IGH T OWLS (Natteravne og kattemusik), I: 
James Parrott, 1930. OUR RELATIONS (Dobbelt 
Ballade), I: Harry Lachman, 1936. Prem.: Palla
dium 14. 12. 1968. U di.: M GM. Længde: 83 min., 
2305 m, rød.

BLUE (Blue), 1968. Instr.: Silvio Narizzano. M edv.: 
Terence Stamp, Joanna Pettet, Karl Malden, Ricar
do Montalban. Prem.: Carlton 19. II. 1968. Udi.: 
Paramount. Længde: 113 min., 3095 m, gul.

THE BORGIA STICK (Gangstersyndikatet), 1967. 
Instr.: David Lowell Rich. Medv.: Don Murray, 
Inger Stevens, Barry Nelson. Prem.: Colosseum 25. 
11. 1968. U di.: ASA. Længde: 98 min., 2810 m, gul.

THE BOSTON STRANGLER (Boston kvæleren), 
1968. Instr.: Richard Fleischer. Medv.: Tony Curtis, 
Henry Fonda, George Kennedy. Prem.: Kinopalæet 
18. 12. 1968. U di.: Fox. Længde: 116 min., 3195 m, 
gul.

Richard Fleischers film om Boston-kvæleren, der 
huserede i begyndelsen af tresserne, er velment 
og solidt håndværk, der oftest underholder, skønt 
filmen er upersonligt lavet. Bedst er filmens før
ste halvdel, hvor politiet forgæves og mere og mere 
desperat arbejder på at finde morderen. Her ejer 
»Boston-kvæleren« en virksom dokumentarisme 
i skildringen af opdagelsesarbejdet, kollektivet 
fungerer. Men i sidste halvdel, hvor vi møder 
morderen (der spilles overraskende godt af Tony 
Curtis), skildrer Fleischer i stedet eneren og ev
ner ikke at gøre det psykologisk overbevisende, 
i hvert fald ikke tilstrækkeligt dybtgående. Der 
er i filmen tilløb til at vise os USA som et eks
tremt voldssamfund (kvælerens 13 mord sættes 
sammen med mordet på John F. Kennedy), men 
heller ikke her kommer filmen længere end til 
overfladeskildring.

P. C.
THE CAMERAMAN (Kanonfotografen).
Anm. i dette nummer.

CLAMBAKE (Playboy i bølgegang), 1967. Instr.: 
Arthur H. Nadel. Medv.: Elvis Presley, Shelley 
Fabares, Will Hutchins. Prem.: Atlantic & Colos
seum 26. 12. 1968. U di.: United Artists. Længde: 
98 min., 2720 m, rød.

COUNTERPOINT (Krigens symfoni), 1967. Instr.: 
Ralph Nelson. M edv.: Charlton Heston, Maximilian 
Schell, Leslie Nielsen. Prem.: World Cinema 13. 11. 
1968. U di.: ASA. Længde: 105 min., 2930 m, gul.

THE DEVIL’S BRIGADE (Djævlebrigaden), 1968. 
Instr.: Andrew V. McLaglen. Medv.: William Hol
den, Cliff Robertson, Vince Edwards. Prem.: Nørre
port 21. 12. 1968. U di.: United Artists. Længde: 
131 min., 3625 m, gul.

FLIPPER’S NEW ADVENTURE (Flipper og pira
terne), 1964. Instr.: Leon Benson. Medv.: Luke Hal
pin, Pamela Franklin, Helen Cherry. Prem.: Apollo, 
Odense 13. 12. 1968 -  Tre Falke 14. 12. 1968 (efter
middag). U di.: MGM. Længde: 98 min., 2680 m, 
rød.

HANG EM HIGH (Klyng dem o p !) , 1968. Instr.: 
Ted Post. M edv.: Clint Eastwood, Inger Stevens, Ed 
Begley. Prem.: Nørreport 8. 11. 1968. U di.: United 
Artists. Længde: 114 min., 3150 m, gul.

HURRY SUNDOWN (Lad natten komme), 1967. 
Instr.: Otto Preminger. M edv.: Michael Caine, Jane 
Fonda, Faye Dunaway, Burgess Meredith. Prem.: 
Roxy 18. 11. 1968. U d i.: Paramount. Længde: 146 
min., 3905 m, grøn.

Premingers rolige, bredt malende billedstil er i 
perioder lige ved at forædle dette bastardagtige 
Sydstatsmelodrama hvor hensynsløse herregårds
folk kuer Onkel Tom-negrene. Instruktøren hol
der som sædvanlig en række handlingstråde gå
ende parallelt, for til sidst at knytte dem sam
men, men vilkårlighederne hober sig slemt op på 
vejen, og de følelsesfulde scener overbeviser ikke. 
Bedre lykkes nogle frisprogede erotiske detaljer.

Pim.

JOY IN THE M ORNING (Ungt Blod Koger), 1964. 
Instr.: Alex Segal. Medv.: Richard Chamberlain, 
Arthur Kennedy, Yvette Mimieux, Oscar Homolka. 
Prem.: Vest-Teatret, Brabrand 25. 11. 1968. Udi.: 
M GM. Længde: 101 min., 2775 m, rød.

THE PINK JUNGLE (Diamantjunglen), 1968. 
Instr.: Delbert Mann. M edv.: James Garner, George 
Kennedy, Eva Renzi. Prem.: Colosseum 4. i l .  1968. 
Udi.: ASA. Længde: 104 min., 2865 m, gul.

STAR (Star). 1968. Instr.: Robert Wise. Medv.: 
Julie Andrews, Richard Crenna, Daniel Massey. 
Prem.: Kinopalæet 8. 11. 1968. U di.: Fox. Længde: 
174 min, 4730 m, rød. (NB. »Star!« var ved fore
visningen på Kinopalæet nedklippet til ca. 150 min., 
mens filmen i alle andre biografer er blevet vist i 
sin fulde længde).

Filmbiografien om Gertrude Lawrence er i Wil
liam Fairchilds manuskript blot blevet til den 
sædvanlige karrierefortælling om stjernen, der 
kom ud fra slumkvartererne og som vinder i 
hvert fald den fine verden, men som er ensom 
midt i al pragten og hyldesten. Men man får 
ikke megen lejlighed til at investere sin sympa
ti eller medlidenhed i miss Lawrences skæbne, 
og man kan vanskeligt gå meget op i beretnin
gen om, hvilke af de ikke særlig markante mænd 
i hendes liv, hun skulle vælge. Tilbage bliver 
derfor en af Robert Wise ret konventionelt og 
tungt iscenesat filmoperette. Ingen af Michael 
Kidds numre er mindeværdige, og da filmen er 
forbi, er man ved at have glemt, at den be
gyndte ganske kvikt. Om man nu kan lide det 
eller ej har Julie Andrews dog uomtvistelig star 
quality, og hun synger, danser og agerer med 
stor vitalitet. Bedst spil ydes dog af Raymond 
Masseys søn, Daniel Massev, som Noel Coward.

I. M .

THE THOM AS CROWN AFFAIR (Thomas Crown 
& C o.), 1968. Instr.: Norman Jewison. Medv.: Steve 
McQueen, Faye Dunaway, Paul Burke. Prem.: Im
perial 26. 12. 1968. U di.: United Artists. Længde: 
102 min., 2795 m, grøn.

WHERE WERE YOU  WHEN THE LIGHTS 
WENT O U T? (Hvor var du da lyset gik ud?), 
1968. Instr.: Hy Averback. Medv.: Doris Day, Robert 
Morse, Patrick O ’Neal, Lola Albright. Prem.: Impe
rial 6. 12. 1968. U di.: M GM. Længde: 90 min., 
2455 m, rød.

THE WICKED DREAMS OF PAULA SCHULTZ 
(Striptease bag Jerntæppet), 1967. Instr.: George 
Marshall. Medv.: Elke Sommer, Bob Crane, Werner 
Klemperer. Prem.: Vester 8. 11. 1968. U di.: United 
Artists. Længde: 113 min., 3100 m, rød.

DANSKE:

ASTA NIELSEN -  1968. Instr.: Asta Nielsen. Ud
drag: AFGRUNDEN, I: Urban Gad, Danmark 1910. 
ENGELEIN (Den lille Engel), I: Urban Gad, TY 
1913. ERDGEIST/LULU, I: Leopold Jessner, TY 
1923. HAMLET (Hamlet), I: Svend Gade, Heinz 
Schall, TY 1920. DIE FREUDLOSE GASSE (Bag 
Glædernes Maske), I: G. W. Pabst, T Y  1925. Medv.*: 
Asta Nielsen, Poul Reumert, Axel Strøbye. Prem.: 
Triangel 7. 12. 1968. U di.: SFC. Længde: 28 min., 
773 m, rød.

Asta Nielsens film om sig selv er i alle henseen
der en unik film, og at det lykkedes alle impli
cerede parter at føre den igennem alle forhin
dringer frem til køreklar stand kan man ikke 
være taknemmelig nok for. Der kan selvfølgelig 
rettes kritik mod den, som der også er blevet 
gjort, hvis man havde ventet sig en filmhistorisk 
afhandling om Asta Nielsens betydning for film
kunstens udvikling. Og det var selvfølgelig ble
vet en helt anden film, hvis der, som det er 
blevet sagt, havde været en instruktør på den. 
Men den film kan man jo altid lave. Nu har vi 
derimod fået endnu en Asta Nielsen-film, for
bløffende og usædvanlig, en højst ekstraordinær 
film om, hvorledes en stjerne opfatter sig selv. 
Det kan ikke undgå at give en vis perspektiv
forskydning, al den stund Asta Nielsen jo ikke 
undervurderer sin indsats. Det har hun overladt 
til andre. Men filmen bringer os i nogle øje
blikke ind i et nærbillede af en skuespillerinde, 
for hvem kunst og liv væver sig sammen. I.M .

DYRLÆGENS PLEJEBØRN -  1968. Instr.: Carl 
Ottosen. Medv.: Dirch Passer, Ove Sprogøe, Judy 
Gringer. Prem.: Saga 29. 11. 1968. U di.: Dansk- 
Svensk. Længde: 109 min., 2970 m, rød.

DE RØDE HESTE/DE RØDE HESTE VINDER 
LØBET, 1968. Instr.: Annelise Meinecke. Medv.: 
Poul Reichhardt, Jane Thomsen, Kjeld Nørgaard. 
Prem.: Merry, Grøndal, Nygade, Toftegaard, Trian
gel, Nora 16. 12. 1968. Udi.: ASA. Længde: 102 
min., 2775 m, rød.

STORMVARSEL — 1968. Instr.: Ib Mossin. Medv.: 
Fritz Helmuth, Erik Kiihnau, Isa Møller Sørensen. 
Prem.: Palladium 26. 12. 1968. U d l.:F -C . Palladium. 
Længde: 103 min., 2825 m, rød.

ENGELSKE:

THE BEAUTY JUNGLE (Miss Beauty), 1964. 
Instr.: Val Guest. M edv.: Ian Hendry, Janette 
Scott, Ronald Fraser. Prem.: Vester 25. 11. 1968. 
U di.: Gloria. Længde: 114 min., 3145 m, rød.

CHALLENGE FOR ROBIN HOOD (Robin Hood 
vender tilbage), 1967. Instr.: Pennington Richards. 
Medv.: Barrie Ingham, Peter Blyethe, Alfie Bass. 
Prem.: Amager & Husum 2. 12. 1968. U di.: Fox. 
Længde: 96 min., 2645 m, grøn.

DO CTO R FAUSTUS (Doktor Faust), GB/IT, 1967. 
Instr.: Nevill Coghill, Richard Burton. Medv.: Ri- 
hard Burton, Elizabeth Taylor, Nevill Coghill. 
Prem.: Bellevue 6. 11. 1968. U di.: Columbia. Læng
de: 92 min., 2530 m, gul.

DO N ’T  RAISE THE BRIDGE, LOWER THE RI
VER (Hæv ikke broen — sænk floden), 1968. Instr.: 
Jerry Paris. Medv.: Jerry Lewis, Terry-Thomas, Jac
queline Pearce. Prem.: Nygade 15. 11. 1968. Udi.: 
Columbia. Længde: 99 min., 2750 m, rød.

THE LONG D AY’S DYING (En lang dags krig), 
1968. Instr.: Peter Collinson. M edv.: David Hem- 
mings, Tom Bell, Tony Beckely, Alan Dobie. Prem .: 
Carlton 12. 11. 1968. U di.: Paramount. Længde: 93 
min., 2615 m, gul.

PETULIA (Petulia). Anm. i dette nummer.

SHALAKO (Shalako), 1968. Instr.: Edward Dmy- 
tryk. Medv.: Sean Connery, Brigitte Bardot, Stephen 
Boyd. Prem.: Imperial 12. 11. 1968. U di.: Warner/ 
Constantin. Længde: 118 min., 3105 m, gul.

TAMAHINE (Farlige kurver), 1962. Instr.: Philip 
Leacock. Medv.: Nancy Kwan, John Fraser, Den
nis Price, James Fox. Prem.: Vest-Teatret, Brabrand 
11. 11. 1968. U di.: M GM. Længde: 95 min., 2330 m, 
rød.
VENGEANCE OF FU MANCHU (Dr. Fu Manchu;S 
hævn), 1967. Instr.: Jeremy Summers. Medv.: Chri
stopher Lee, Douglas Wilmer, Tony Ferrer. Prem.: 
Roxy 25. 11. 1968. U di.: Dansk-Svensk. Længde: 89 
min., 2510 m, gul.

YELLOW  SUBMARINE (Den gule undervandsbåd). 
Anm. i næste nummer.
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IRSKE:

ULYSSES (Ulysses), 1967. Instr.: Joseph Strick. 
M edv.: Milo O ’Shera, Barbara Jefford, Maurice 
Roeves. Prem.: Palladium 27. 11. 1968. Udi.: Co
lombia. Længde: 140 min., 3635 m, gul.
Se omtale af Joseph Strick i Kosmorama 87.

ITALIENSKE:

BERSAGLIO MOBILE (Tyvetusind dollars for et 
lig), 1967. Instr.: Sergio Corbucci. Medv.: Ty Har- 
din, Michael Rennie, Graziella Granata. Prem.: 
Platan 15. 11. 1968. Udi.: Galla. Længde: 95 min., 
2570 m, gul.

DIABOLIK/D ANGER: DIABOLIK (Diabolik, pan
tertyven i Jaguar), IT /FR  1967. Instr.: Mario Bava. 
M edv.: John Phillip Law, Michel Piccoli, Marisa 
Mell. Prem.: World Cinema 25. 11. 1968. U di.: 
Paramount. længde: 105 min., 2725 m, gul.

DIO NON PAGA IL SABATO (Blod for dollars), 
IT/SP, 1967. Instr.: Tanio Boccia. Medv.: Larry 
Ward, Robert Mark, Furio Maniconi. Prem.: Kino, 
Odense 9. 12. 1968. Udi. Simonex. Længde: 2600 m, 
gul.

EL GRECO (El Greco) IT /FR , 1966. Instr.: Lucia- 
no Salce. Medv.: Mel Ferrer, Rosanna Schiaffino, 
Adolfo Celi. Prem.: Atlantic 25. 11. 1968. U di.: Fox. 
Længde: 94 min., 2595 m, rød.

ESCONDIDO/DEAD OR ALI VE (10.000 dollars -  
død eller levende) IT/USA, 1967. Instr.: Franco 
Giraldi. M edv.: Alex Cord, Robert Ryan, Arthur 
Kennedy. Prem.: Husum 8. 11. 1968. Udi.: Colum- 
bia. Længde: 89 min., 2620 m, gul.

L ’ IMMORALE/BEAUCOUP TROP POUR UN 
SEUL HOMME (For meget for een mand) IT/FR, 
1967. Instr.: Pietro Germi. Medv.: Ugo Tognazzi, 
Stefani Sandrelli, Renee Longarini, Prem.: Carlton 
27. 11. 1968. U di.: United Artists. Længde: 97 min., 
2700 m, gul.

Pietro Germi koncentrerer sig endnu engang om 
utroskabens problematik i denne tragi-komedie, 
hvor han dog anslår blidere og menneskevenlige
re toner end i sine foregående meget grovkorne
de satirer. Ugo Tognazzi elsker tre kvinder lige 
højt, inderligt og oprigtigt, og slides gradvis op 
af de krav, tre ménager stiller til ham. Han er 
»umoralsk« i samfundets og den katolske kirkes 
øjne, kun alt for »moralsk« i instruktørens øjne, 
for mennesket er ifølge Germi ikke skabt til 
monogami. Det nationalt begrænsede ved pro
blemstillingen giver sig udtryk i en overdreven 
tendens til at gøre Tognazzis figur sympatisk, 
men Germis fornemmelse for tempo og musikalsk 
billedrytme og Tognazzis diskret indforståede, 
delvis selvironiske spil skaber balance i tingene.

Pim.

Scene fra Germis »L ’immorale«.

LA LAMA NEL CORPO (Morderklinikken) IT/FR, 
1967. Instr.: Elio Scardamaglia. M edv.: William 
Berger, Francoise Prevost, Mary Young. Prem.: Pla
tan 25. 11. 1968. Udi.: Galla. Længde: 86 min., 
2390 m, gul.

LA MORTE NON CONTA I DOLLARI (Johnny 
Yuma vender tilbage), 1967. Instr.: George Lincoln. 
Medv.: Luciana Gilli, Pamela Tudor, Stephen For- 
syth. Prem.: Platan 26. 12. 1968. U di.: Galla. Læng
de 2470 m, gul.

PECOS É Q U I: PREGA E M UORI (Pecos renser 
ud), 1967. Instr.: Maurizio Lucidi. Medv.: Robert 
Woods, Erno Crisa, Luciana Gilli. Prem.: Vester 
6. 12. 1968. U di.: Fox. Længde: 90 min., 2410 m, 
gul.

SETTE DONNE PER I MACGREGOR/SIETE 
MUJERES PARA LOS MACGREGOR (MacGre- 
gors! Vestens skrappeste bande) IT/SP, 1966. Instr.: 
Franco Giraldi. Medv.: David Bailey, Agata Flori, 
Georges Rigaud. Prem.: Husum 26. 12. 1968. Udi.: 
Columbia. Længde: 88 min., 2575 m, gul.

SETTE ORE DI FUOCO/DIE LETZTE KUGEL 
TRAF DEN BESTEN (Rodhudernes blodhævn) IT/ 
DBR/SP, 1964. Instr.: J. Romero Marchent. Medv.: 
Rick Van Nutter, Helga Sommerfeld, Adrian Hoo- 
ven. Prem.: Atlantic 18. 11. 1968. U di.: Panorama. 
Længde: 2460 m, gul.

ZORRO, IL REBELLE (Zorro, rebellen fra bjer
gene), 1966. Instr.: Piero Pierotti. Medv.: Howard 
Ross, Dina De Santis, Charles Borromel. Prem.: 
Colosseum 11. 11. 1968. Udi.: Alliance. Længde: 
2555 m, rød.

FRANSKE:

LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN/LOS CANO- 
NES DE SAN SEBASTIAN (Slaget ved San Seba
stian) FR /M E X/IT , 1967. Instr.: Henri Verneuil. 
Medv.: Anthony Quinn, Silvia Pinal, Charles Bron- 
son. Prem.: Palladium 18. 11. 1968. U di.: MGM. 
Længde: 111 min., 3055 m, gul.

CARRÉ DE DAMES POUR UN AS / DEMASIA- 
DAS MUJERES PARA LAYTON -  BAMBOLE A 
KARATE (Højt spil i Malaga) FR/SP/IT, 1966. 
Instr.: Jacques Poitrenaud. M edv.: Roger Hanin, 
Sylva Koscina, Catherine Allegret. Prem.: Fotorama, 
Aarhus 11. 11. 1968. Udi.: Regina. Længde: 90 min., 
2580 m, gul.

DIABOLIQUEMENT VOTRE / M IT TEUFLIS- 
CHEN GRCSSEN (Mord pr. båndoptager) FR/ 
DBR/IT, 1967. Instr.: Julien Duvivier. Medv.: Alain 
Delon, Senta Berger, Peter Mosbacher. Prem.: Hu
sum 25. 11. 1968. U di.: Paramount. Længde: 95 
min., 2575 m, gul.

LA MARIÉE ETAIT EN NOIR/LA SPOSA IN 
NERA (Bruden var i sort). Anm. i dette nummer.

LA MARSEILLAISE (Marseillaisen).
Anm. i dette nummer.

POUIC POUIC (Den store Dille), 1963. Instr.: Jean 
Girault. Medv.: Louis de Funés, Mireille Darc, Ro
ger Dumas. Prem.: Metropol 11. 11. 1968. Udi.: Fox. 
Længde: 86 min., 2375 m, rød.

A TO U T CASSER (De hårde negle) FR /IT , 1967. 
Instr.: John Berry. Medv.: Johnny Halliday, Eddie 
Constantine, Michel Serrault. Prem.: Vester 20. 12. 
1968. Udi.: Warner/Constantin. Længde: 90 min., 
2520 m, gul.

UN SOIR, UN TRAIN (En aften -  et tog), 1968. 
Instr.: André Delvaux. Medv.: Anouk Aimée, Yves 
Montand, Adriana Bogdan. Prem.: Metropol 4. 11. 
1968. Udi.: Fox. Længde: 89 min., 2445 m, rød.

LA VIE DE CHATEAU (Livet på slottet), 1965. 
Instr.: Jean-Paul Rappeneau. Medv.: Catherine De- 
neuve, Philippe Noiret, Pierre Brasseur. Prem.: 
Camera 5. 11. 1968. Udi.: Columbia. Længde: 100 
min., 2555 m, grøn.

Det er lykkedes Rappeneau at lave, hvad man 
kunne kalde en mindre Renoir-film. Humanisme, 
poesi, antifacisme, kærlighed til bangebuksen i 
os alle. En velturneret drejebog med mindelser 
om det amerikanske lystspil og det undervurde
rede boulevardteater. Lethed og elegance, koste
lige farcesituationer og så en helt igennem af
slappet og morsom Catherine Deneuve uden alt 
for tunge og alt for mutte øjne. Hun har moret 
sig med den film. Rappeneau har moret sig med 
den. Forhåbentlig hører han ikke til Frankrigs 
mange engangs-instruktører. H.S.

SOVJETISKE:

ANNA KARENINA (Anna Karenina), 1968. Instr.: 
Aleksandr Zarkhi. Medv.: Tatjana Samojlova, Niko
laj Gritsenko, Vasilij Lanovoj. Prem.: Alexandra
21. 11. 1968. U di.: Dan-Ina. Længde: 126 min., 
3900 m, grøn.

KHRUSTALJNYJ BASMATJOK (Askepot), 1960. 
Instr.: Alexandr Rou & Rotislav Zakharov. M edv.: 
Raisa Strutjkova, Gennadij Ledjakh, Jelena Vanke. 
Prem.: TV  12. 3. 1961 -  Alexandra 13. 12. 1968 
(eftermiddag). U di.: Dan-Ina. Længde: 76 min.,
2085 m, rød.

SEKRET USPEKHA (Bolshoiballetten, Successens
hemmelighed), 1965. Instr.: Leonid Lavrovski, Ale
xandr Shelenkov. M edv.: Bolshoi-teatrets orkester og 
balletensemble. Udi.: Dan-Ina. Længde: 75 min.,
2105 m, rød. Prem.: Alexandra 22. 11. 1968 (efter
middag ).

SPANSKE

PEPPERMINT FRAPPÉ (Den giftgrønne drink). 
Anm i dette nummer.

LAS PISTOLAS NO DISCUTEN/PISTOLE NON 
DISCUTANO/DIE LETZTEN ZWEI VON RIO 
BRAVO (De sidste to fra Rio Bravo) SP/IT/DBR, 
1964. Instr.: Mario Caiano. Medv.: Rod Cameron, 
Angel Aranda, Horst Frank. Prem.: Fotorama, 
Aarhus 9. 12. 1968. U di.: Obel. Længde: 92 min.

SVENSKE:

BAMSE (Min maskot), 1968. Instr.: Arne Mattsson. 
M edv.: Grynet Molvig, Folke Sundquist, Ulla Ja- 
cobson. Prem.: Grand 18. 12. 1968. Udi.: Galla. 
Længde: 116 min., 3180 m, grøn.

HUGO OCH JOSEFIN (Hugo og Josefine), 1968. 
Instr.: Kjell Grede. Medv.: Fredrik Becklén, Marie 
Ohman, Beppe Wolgers. Prem.: Imperial 6. 12. 1968 
(eftermiddag). U di.: Constantin/Warner. Længde: 
83 min., 2260 m, rød.

Hugo og Josephine er på en måde helt umulig i 
den danske version: de rolige og meget poetiske 
billeder spoleres grundigt af den danske tale, der 
ikke har meget med tale at gøre, mere kongeligt 
duarder. Bebbe Wolgers -  for nu at nævne et 
eksempel: I den svenske Hugo og Josephine nær
mest mumler han ordene frem, hvilket forlener 
hans skikkelse med en ægte og dybtfølt melan
koli. Den »danske« Bebbe Wolgers holder fore
drag. Taler så højt og tydeligt, at poesien tram
pes under fode. Men når dette er sagt, er der 
grund til at fremhæve de kvaliteter i filmen, der 
overlever den danske mishandling: den rolige 
rytme, det ukrukkede portræt af de to børn og 
til slut den vidunderlige afsked med gartneren, 
hvor filmens midsommerbilleder helt fordunkler 
den danske tale. En overraskende sikker debut. 
En ny svensk film af høj karat. H.S.

ØSTTYSKE:

DAS LEBEN VON ADOLF H ITLER (Sandheden 
om nazismen og Adolf Hitler), 1961. Instr.: Paul 
Rotha. Dokumentarfilm. Prem.: Kino, Thisted 13. 
12. 1968. Udi.: Obel. Længde: 102 min., 2810 m, gul.
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Lawrence Durrells fængslende roman »Justine« bliver nu filmet med Anouk Aimee i en af hovedrollerne. Instruktionen sørger veteranen George 
Cukor for, efter at Joseph Strick trak sig tilbage efter seks ugers produktion. Her Anouk Aimee i en pause under optagelserne i Tunis.

Jfr. vores leder: Hvor har årets bedste film  væ ret p lace re t?  Ifø lge de ltagerne i Kosmoramas M in ik ritik  på fø lgende b iog ra fe r: A lexandra (8), C arlton 
(8), Camera (6), Im perial (4), Dagmar og N ørreport (hver med 2).

★ ★ ★ ★  =  MESTERVÆRK 
i r t r k  =  SKAL ABSOLUT SES 
* *  =  SEVÆRDIG
*  =  KAN TIL NØD SES Anders Per Martin Øystein Niels Frederik G. Henning Poul Ib Morten Henrik Jørgen

•  =  LIGEGYLDIG Bodelsen Calum Drouzy Hjort Jensen Jungersen Jørgensen Malmkjær Monty Piil Stangerup Stegelmann

K a n o n fo to g ra fe n  ( S e d g w ic k ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

M a rs e il la is e n  (R e n o ir ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

P e tu lia  (L e s te r ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

D e n  g iftg rø n n e  d r in k  (S a u ra ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

B ru d e n  v a r  i s o rt (T ru f fa u t ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

D e n  g u le  u n d e rv a n d s b å d  ( D u n n in g ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

H u g o  o g  J o s e fin e  (G re d e ) • ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

L iv e t p å  s lo tte t  (R a p p e n a u ) irk ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

A s ta  N ie ls e n  ( A s ta  N ie ls e n ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

B o s to n  k v æ le re n  ( F le is c h e r ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

J u n g le b o g e n  (R e ith e rm a n n ) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

F o r m e g e t fo r  e e n  m an d  (G e rm i) ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

S ta r  (W is e ) ★ ★ ★ ★ • ★ ★ ★ ★ ★

Lad  n a tte n  k o m m e  ( P re m in g e r ) ★ • ★ ★ ★ ★ ★

En a fte n  -  e t  to g  (D e lv a u x ) ★ ★ • ★ ★ • • ★ ★

H æ v  ik k e  b ro e n  -  sæ n k  flo d e n  (P a r is ) ★ ★ ★ ★ • ★ ★

B lu e  (N a r iz z a n o ) • • • ★ ★ ★

H v o r  v a r  du d a  ly s e t g ik  ud  (A v e r b a c h ) ★ • • ★ •

T h o m a s  C ro w n  &  C o . ( J e w is o n ) ★ • • • • •

Y n g s jo m o rd e t ( M a t ts s o n ) • • ★

U ly s s e s  ( S t r ic k ) • • • • • ★ • • •

A n n a  K a re n in a  ( Z a r k h i) • • • • • • •
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