
Filmene

»Det gode og det onde« 
»Per«
»La’ os være«
»Ta’ det som en mand, frue« 
»En lykkelig skilsmisse« 
»Chinatown«
»Moderen og luderen«
»Ryd forsiden«
»Vi bli’r ikke gamle sammen« 
»Alice i eventyrland« 
»Richard«
»Emmanuelle«
»Enhjørningen«

Det gode 
og det onde
Måske er Jørgen Leths ny film om det 
onde og det gode -  kort sagt altså så 
vidt muligt om hele tilværelsen -  også 
en slags blækklatprøve. Jeg mener -  
åbenbart har den jo ikke gjort så stort 
indtryk på de mange, der ellers burde 
have forstået den, og i hvert fald måtte 
den jo ret hurtigt tages af plakaten. Men 
for mig var den en nærmest rystende 
oplevelse.

Det er ganske rigtigt overflader, Jør
gen Leth skildrer, facader. Men da 
langtfra kun dem. Vi får lov til at se 
længe nok på dem til at trænge ind i 
dem, til at se ind gennem vinduer og 
øjne, ind bag handlinger og følelser -  
eller til at se at vi intet kan se, til at 
føle uudgrundeligheden.

Jørgen Leth katalogiserer tilværelsen. 
Ansigter, handlinger, følelser, smukke 
og grimme, gode og onde, nyttige og 
overflødige. Men der bliver uorden i 
kataloget, motiverne er stærkere end 
skemaerne. Det kølige fotoatelier dan
ner ramme om kølige og smukke og 
morsomme og måske også nogle umid
delbart kedelige personer, »perfekte« 
mennesker af forskellig art, spillet af 
amatører og professionelle i en i sig 
selv fascinerende blanding -  men alle 
er de stærkere end skemaet. Hvem er 
egentlig smuk, hvem er egentlig grim
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(og hvem er egentlig ikke også mor
som)? Konturerne sløres, vi falder igen
nem, ind bagved hvor alle er levende 
mennesker, mennesker der forsøger at 
forstå og at udfylde en meningsløs til
værelse hvis meningsløshed netop ikke 
er den overfladiske, der ligger i atelie- 
ets kølige gråtoner, men en dybere, et 
andet, »virkeligere« sted.

Man kan simpelthen ikke se så længe 
på et ansigt og kun se et ansigt. Ikke 
se den samme lille »overflødige« hand
ling i så mange varianter og kun se en

Claus Nissen i »Det gode og det onde«.

lille overflødig handling. Man bryder 
igennem overfladen -  og man tvinges 
igennem af filmens rytmer, af Jørgen 
Leths stemme -  og ikke mindst af Gun
ner Møller Pedersens musik.

For i virkeligheden sættes tonen fra 
første billede: grå uudgrundelig pløje
mark (tidlig efterårsmorgen? det er i 
hvert fald fornemmelsen) og Sanne Sa- 
lomonsens sang, der i sin allerførste 
kadence ligesom uskyldigt citerer den 
tredie af Mahlers »Kindertotenlieder« 
(»Wenn Dein Mutterlein«). Vi er forbe
redt: Dette er en film, der vil trænge 
længere og længere ind (som vi i en 
række af mellemafsnittene trænger læn
gere og længere ind i den lange allé, 
der bevæger sig og ændres for vort blik 
og dog bliver ens), blive mere og mere 
knugende. Vi er sådan set forberedt på 
slutningens fortvivlelse, på »de onde 
følelser« og deres uafviselige styrke.

Jørgen Leth har taget et stort skridt 
fremad med denne film (eller i hvert 
fald dele af den). Paradoksalt nok be
gynder han pludselig at kunne komme 
bagom tingene netop med sin over
fladeskildring. Endnu kan han ganske 
vist kun vise, at der er farlige og triste 
ting inde bagved facaderne, og antyde 
noget om hvad det er. Endnu er det 
ikke lykkedes ham også at forklare tin
gene, at påvise deres sammenhænge.

At der er rigtige superprofessionelle 
skuespillere med i denne film skyldes 
efter sigende bl. a., at Jørgen Leth har 
villet øve sig i at arbejde med rigtige 
skuespillere for næste gangs skyld. Med 
den udvikling der er i Jørgen Leths 
konsekvente udnyttelse af en helt per
sonlig stil, skulle det ikke undre mig, 
om han næste gang ikke blot kan nå 
ind bagved, men også vise sammen
hængene. Og at det vil blive klart for 
enhver, at hans film ikke kun er blæk
klatprøver, ikke blot er flimmer på 
skærmen som man kan projicere sig 
selv ind i (hvis man kan), men rystende 
udsagn om tilværelsen.

Søren Kjørup



PER
Hans Kristensens anden spillefilm, 
»Per«, kan i alle tilfælde én ting: den 
kan få folk til at gå i biografen uden at 
være noget bras, og det er allerede ikke 
så lidt. Den kan også skabe enkeltsce
ner og stemninger så filmisk rigtige og 
fulde af betydning, at man skal have tid 
til at glemme dem. Det er heller ikke 
ilde. Men desværre er jeg i tvivl, om den 
kan så forfærdelig meget mere. Oplæg
get er professionelt: plotmæssigt bæres 
filmen igennem af en kriminalhistories 
evidente spænding, tematisk stiller den 
borgerskabets »tagen røven på« såvel 
underklassen som på dets egne kvinder 
i centrum. Altså: en kriminalistisk sam
fundskritik efter godt svensk mønster, 
men denne gang som film -  og da det 
netop for mig at se er den konkrete 
filmiske realisering af oplægget, der er 
svag og doven, kan man straks se misé- 
ren. »Per« er på afgørende punkter uden 
netop den spænding (såvel forløbsmæs
sigt som tematisk), der skulle bære den 
igennem, man har en uforløst fornem
melse over for mange af de emner og 
problemer, den stiller op -  kort: en for
nemmelse af, at der er meget mere på 
spil i filmen end det, den konsekvent 
spiller igennem; emner og mere eller 
mindre løse ender står ligesom i vejen 
for hinanden og blokerer en helstøbt 
udfoldelse af materialet. Men for at det
te her ikke skal blive den rene surmule 
over for en film, som kritikken næsten 
enstemmigt har udnævnt til et lille dansk 
vidunder, skal jeg forsøge at realisere 
mine mange fornemmelser i noget mere 
konkret.

Plottet, handlingen, er spændingsdo
mineret og enkel: fabrikanten Helge vil 
brænde sin fabrik af, fordi den i drift er 
mindre rentabel end forsikringssummen 
vil være. Han engagerer Per til at gøre 
det beskidte arbejde, men det mislykkes 
i første omgang. Mens Helge frit kan gå 
rundt og udpønse endnu et attentat mod 
fabrikken, må Per isoleres (med Helges 
kone Marianne som »gidsel«) på et 
svensk landsted, og han kaldes tilbage 
herfra for at udføre attentat nr. 2, som 
lykkes. Til slut er Per næsten ved at 
græde, fordi han er blevet taget røven 
på både af Helge (økonomisk) og Ma
rianne (som han skulle være flygtet væk 
med, og som han er forelsket i).

Kompositorisk er filmen tilsvarende 
enkel og for så vidt smuk i sin symme- 
trisk/symbolske opbygning: filmens cen
trum (og det skulle ikke undre mig, om 
det også tidsmæssigt var dens symme
triakse) er den scene, hvor Per og Ma
rianne går i seng sammen for første 
gang. Det sker midt i filmens lange mid
terafsnit (mindst 2/3 af dens længde), 
der geografisk er henlagt til det svenske 
exil, og som tematisk skal bruges til at 
udvikle modsætningen mellem borger
skabet (undertrykkerne, Helge) og de 
undertrykte (i hovedsagen Per, i en spe
ciel forstand Marianne). Mellemafsnittet

omgrænses til hver side af henholdsvis 
indledningsafsnittet (Pers første forsøg 
på at fyre fabrikken af på en aften, hvor 
Helge holder abegilde for sine højbor
gerlige venner), og afslutningsafsnittet 
(andet attentatforsøg, ligeledes på en 
aften, hvor Helge holder fest; altså en 
strukturel gentagelse af indledningssce
nen). Denne identitet mellem indledning 
og slutning, symmetrisk anbragt på hver 
side af temaudviklingen, antyder meget 
harmonisk, at filmen skal »læses« (eller 
hvad det nu hedder) som en symbolsk 
eller allegorisk beretning om borger
skabets (u)moral, snarere end som en 
»realistisk skildring« af et autentisk for
løb (selv om filmens kærlige realisme 
over for borgerskabets materielle væren 
næsten er en Bunuel værdig). Det væ
sentligste for filmen er at være en mo- 
ralsk/kriminalistisk/humoristisk tematise
ring af undertrykkelsens historie. Derfor 
er det også symbolsk og meget konse
kvent at lade netop centrum i filmen ud
gøres af de undertryktes fysiske/seksu- 
elle forening -  som jeg skal komme til
bage til.

Men symmetrien er ikke udtømt her
med: på hver side af filmens fundamen
tale sekvens: attentat -  exilering -  atten
tat, er indskudt en kort prolog (der viser 
Per i hans sociale miljø) og en lige så 
kort epilog (der ligeledes focuserer på 
titelpersonen: han stavrer af sted 10 km 
fra København, mens dagen langsomt 
vokser på morgenen efter den sidste 
fest og det andet attentat). Disse se
kvenser er begge domineret af det mor
somme element (snarere end af det di
rekte humoristiske) og er tydeligt sam
menhængende: den sidste giver os nøg
len til forståelsen. »Per« gør reverens 
for den bortdragende Chaplin i »Moder
ne tider« og derved for den chaplinske 
syntese af netop humor og samfunds
kritik. Den Hans Kristensenske krimina
listiske samfundskritik og allegori skal 
også være morsom, for på den måde 
glider budskabet måske bedre ind. Me
diet er personen Per (en fribytter, en 
asocial fra-hånden-i-munden-fyr fra 
Nørrebro, repræsentant for en slags pas
sivt oprør mod borgerskabet), men også 
skuespilleren Ole Ernst, der blot efter
hånden er blevet pseudonym for en 
charmerende charlatan, en moderne 
Chaplin, en dansk Jean-Pierre Léaud. 
Jeg har i alle tilfælde set ham tidligere 
i en lignende »skør« rolle (i »Det er nat 
med fru Knudsen«) og mindes at have 
set tydelige aflæggere af personen/ty- 
pen i andre film. Spørgsmålet er, om 
denne hybridform af skuespiller/type og 
fiktionsperson i en moralsk allegori pas
ser så forfærdelig godt ind i det mål, 
Hans Kristensen øjensynligt har haft 
for øje med sin film.

Men først midterafsnittet, der for mig 
at se er filmens svaghed frem for noget:
optakten (inklusive prologen) fungerer 
smertefrit; antydninger og klipning fun
gerer tilstrækkeligt mystificerende og 
spændingsskabende, selve attentatet

mod fabrikken, en vægters fald osv. er 
overbevisende og engagerende og først 
og fremmest troværdigt (det er væsent
ligt i en kriminalfilm) skildret. Men lige 
så snart Per har optrådt som en hund 
i et spil tegler i en meget præcis scene 
under Helges fest, sætter problemerne 
ind og filmen knækker over. Midteraf
snittet skal plotmæssigt og tematisk ud
føre så mange funktioner, at det ikke 
kommer til at gøre nogle af delene sær
lig grundigt: 1) først og fremmest skal 
den plotmæssige side, det kriminalisti
ske element, føres igennem, dernæst 2) 
skal filmens politiske/tematiske spil ud
foldes (på den modsætning, som alle
rede fest-scenen har skitseret for til
skueren -  se nedenunder), og endelig 
3) skal personen Per og skuespilleren 
Ole Ernst have lejlighed til at brillere 
og bevise, at hans stil virkelig holder, 
»så længe der er flasker i skabet«.

Først og fremmest mister midterafsnit
tet fodfæste, fordi instruktøren groft un
derspiller det kriminalistiske element: 
jeg er langtfra krimientusiast, men det 
er dog alligevel utroligt, at man i hele 
filmen ser siger og skriver én strisser 
(én gang), og så meget værre, som der 
ikke i filmen findes andre argumenter 
for faktisk at holde Per indespærret i 
Sverige: man tror ganske enkelt ikke 
på, at det er nødvendigt -  og så er i alle 
tilfælde formelt resten af filmen postu- 
latorisk og fuldkommen ligegyldig. Be
tjenten siger, at det er yderst usikkert 
om forbryderen bliver fanget, og da det 
handlingsmæssigt er nødvendigt, at Per 
de facto vender tilbage til København, 
sætter han sig lige så uforstyrret på en 
bænk i en park og venter, og blæser 
højt og flot på, at publikum sidder til
bage med erindringen om, at det her 
skulle da vist egentlig være spæn
dende?

Et psykologisk spændingsmoment for
ventes måske at undgælde for denne 
brist: det skulle opstå i forbindelse med 
Pers samvittighedskrise over (måske) at 
have dræbt en vægter under attentatet 
mod fabrikken. Men heller ikke her er 
der den store troværdighed til stede: 
der snakkes ganske vist hele tiden om 
det, der er en konstant ringen til Rigs
hospitalet, men der skal på den anden 
side heller ikke mere end to små glas 
af det stærke til, før han glider tilbage 
i den langt mere underholdende og lette 
rolle som pauseklovn for den langsomt 
sympatiserende Marianne og for publi
kum. Det psykologiske spændingsmo
ment forbliver et postulat.

En sidste mulighed ville have været 
Helges snusen omkring for at udpønse 
og realisere en stensikker attentatplan 
nr. 2, hans kyniske ro og ligegladhed, 
hans besøg på et sprængstofværksted 
i Tyskland o.s.v. Men også her lader
Hans Kristensen plotsiden forbløde og
koncentrerer sig om kærlighedsforhol
det Marianne/Per. Han »glemmer« mere 
eller mindre Helge og lader ham (lige
som skyldbevidst) dukke op i korte
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glimt, der trænger igennem kærligheds
historien; væsentligst via telefonsamta
ler, der iøvrigt fortælles med en gud- 
benådet kluntethed: Marianne tager te- 
lefonen/der klippes til en anden grå 
telefon/billedet glider opefter fra den 
hånd, som tager røret, og man ser hen
holdsvis Helge/husbestyrerinden

Midterdelen skal altså udelukkende 
køres igennem på kærlighedshistorien 
iblandet det psykologiske spil, der knyt
ter sig til to hinanden fremmede men
neskers møde og sympati i et lukket (og 
postuleret) spændingsfyldt rum. Dette 
er i sig selv ikke uinteressant (og for 
førstedelens vedkommende langtfra mis
lykket), men dels er forbindelsen til fil
mens helhedskomposition altså for svag 
og ligegyldig, dels ånder også her spæn
dingen ud efter filmens centrum, Pers 
og Mariannes første samleje. Op til det-

tomgang på færde i midterafsnittet: man 
kunne sagtens undvære det, for den te
matiske information i den seksuelle for
bindelse mellem de to e r  sivet ind. Men 
det er ikke det værste: netop for dog 
trods alt at skabe progression og spæn
ding i forløbet bliver denne scene til 
det mest fantastiske stilbrud, jeg længe 
har set på film. Per og Marianne får 
spontant lyst til hinanden under et tor
denvejr, foran den åbne dør ud mod 
skrænten og havet. Dette samleje kan 
ikke undgå at udsende overtoner af 
panseksualitet, universalisering af deres 
forhold, D. H. Lawrence og hele møllen, 
og det er der langtfra belæg for eller 
oplæg til i filmens øvrige og formentlig 
bevidste realisme og billedmæssige ned
dæmpning. Den tematiske overtrædelse 
af filmens »iove« afspejler sig i det foto
grafiske: i denne scene krænger bille

funktion i filmen, vil jeg kort skitsere, 
hvad filmen politisk repræsenterer i 
mine øjne.

Den grundlæggende tematiske mod
sætning er den mellem undertrykkere og 
undertrykte, konkret, dagligdags og godt 
gennemspillet i filmen på to områder: 
dels 1) som modsætningen mellem Hel- 
ge/Marianne (borgerskab/penge/subli- 
mering) og Per (underklasse/besiddel- 
sesløs/usublimeret), dels 2) imellem 
Helge (penge/mand) over for Marianne 
(reelt besiddelsesløs/kvinde). Rent for
løbsmæssigt viser filmen os pengenes 
magt og undertrykkende funktion over 
for de besiddelsesløse, og filmens kort
varige vision er en form for solidaritet 
og bevidsthedsmæssig erkendelse af 
undertrykkelse hos de to exilerede ofre 
for pengenes repression. Den moralske 
allegori fokuserer mest på det dobbelt

te øjeblik er der »stil« over den følelses
mæssige opblødning, væsentligst båret 
af Pers charme (såvel over for Marianne 
som over for publikum, kan man høre i 
biografen), men også af en borgerlig 
mytologisk størrelse: overklassedamens 
naturlige svaghed for underklassedren
gens (specielt seksuelle) »hæmningsløs
hed« (udtrykket er Mariannes). Men da 
foreningen har fundet sted er dampen 
gået fuldkommen af kedlen: tiden slæ
ber sig af sted, en lang samlejeskildring 
(nr. 2) viser den verbale tæmning af 
nørrebrodrengens uraffinerede og usu- 
blimerede forhold til seksualiteten, men 
føles skudt ind, ligesom lidt for sent og 
betydeligt mere af tem atiske/idem æ ssi- 
ge grunde, end af hensyn til filmens ryt
me og kronologiske »logik«. Og det på 
trods af, at scenen i sig selv er fin, ikke 
mindst på grund af Agneta Ekmanners 
intense og rigtige spil. Et sidste (tredie) 
samleje antyder bedst af alt, at der er

derne lysmæssigt over, bliver urolige, 
pastelfarveagtige, overtonede og grim
me.

Det kan måske nok undre en og an
den, som har set filmen, og synes urime
ligt og nyfigent petitesseagtigt at tage 
disse ting frem, for man oplever dem 
ikke umiddelbart som så kontant upræ
cise, mens filmen spiller. Grunden er na
turligvis Per/Ole Ernst i én. H a n  alene 
bærer forløbet igennem, hans vittighe
der og morsomme (omend nok vel ste
reotype) spillestil holder tilskueren fan
get, uanset om gags, slang og vittighe
der har noget særlig med sagen at gøre 
eller ej. Men det holder ikke filmen 
sammen alligevel — samtidig med, at jeg  
allerede ovenfor har antydet, at jeg er 
noget tvivlende med hensyn til det hel
dige i denne blanding af fiktionær per
son, skuespiiler og eksistenstype. For 
rigtigt at belyse konsekvenserne af Pers 
dominerende og delvist fejlberettigende

Ole Ernst og Agneta Ekmanner 
i »Per«.

og u-moralske i selve borgerskabets 
holdning til sig selv og sin omverden -  
og på det skisma, der overhovedet (og 
desværre) er imellem klasser og menne
sker i det borgerlige samfund. Overklas
sen har på én gang brug for og forsøger 
at tæmme underklassens »hæmningsløs
hed«, Helge skal bruge Per til at gøre 
det beskidte arbejde (selv udfører han 
i sublimeret ophøjethed det »intellek
tuelle« planlægningsarbejde), og Mari
anne har brug for Pers (underklassens 
mytologiske) hæmningsløse seksualitet, 
men samtidig med dette forsøger bor
gerskabet at »opdrage« underklassen til 
sine egne idealer -  formentlig fordi den 
ikke vil se »realiteterne« i øjnene fra 
mere end en side: i f e s ts c e n e n  (i fil
mens indledningsafsnit) må Per optræde 
som en druknet og forvokset mus i smo-
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king og vandkæmmet hår, og hvorvidt 
det er hensigten eller ej: han ligner i 
bogstaveligste forstand en orangutan, 
da han jagter borgerskabets nøgne døtre 
rundt i Hellerup-haven. Der er sækkevis 
af betydning i denne scene (som jeg 
ikke kan få plads til at beskrive i detal
jer) om borgerskabets forsøg på at hol
de underklassen nede, om de to klassers 
fundamentale fremmedhed for hinanden 
og om borgerskabets kedsommelige 
selvtilfredshed og dobbeltmoral. En de
talje er dog væsentlig og meget rigtig: 
netop borgerskabets uvilltghed til at se 
sin egen situation i øjnene, til at se på 
alt det beskidte, som holder det oppe, 
gennemspiiles symbolsk i konstruktio
nen af denne sekvens: ingen andre end 
Helge véd, hvad der foregår tidsmæssigt 
samtidigt med, at højborgerskabet beru
ser sig og morer sig; det økonomiske 
spil er ligesom et spil u n d e r  overfladen, 
som det kriminelle spil er et spil under 
det smukke borgerlige samfunds frem
trædelsesform. Men ikke desto mindre 
det, der holder det oppe. Scenen er vir
kelig perfekt og perfekt spillet.

Mariannes forsøg på at opdrage på 
underklassedrengens rå og (heldigvis) 
hæmningsløse seksuelle udfoldelse spil
les igennem i den omtalte anden sam
lejescene: mens det første samleje fore
går under omtågede, alkoholiserede om
stændigheder, er det andet velovervejet 
og sobert: Marianne er smukt klædt på 
i natkjole af bedste snit, velsminket og 
langtfra til sinds én gang til at være 
»ubetænksom«. Per er hæmningsløst i 
humør til at gå til værket sans phrase, 
men Marianne vinder og tæmmer hæm
ningsløsheden: de skal lege lidt først, 
røre ved hinanden, gøre det kultiveret. 
Per reagerer på opdragelsesforsøget 
ved at spørge om det er en snakkeklub 
-  og faktum er da også, at borgerska
bet generelt verbaliserer sig ud af pro
blemerne og i en vis og fatal forstand 
snakker grundlaget for deres egen eksi
stens bort: hvis de raffinerer underklas
sen for meget, raffinerer de den ud af en 
position, hvor den kan tilfredsstille de
res seksuelle/dyriske drifter og udføre 
deres beskidte jobs. Så kan man være 
enig med Hans Kristensen eller ej.

Det andet undertrykkelsesforløb i fil
men drejer sig om kvinden og er klæde
ligt mindre klart manifesteret, men alli
gevel: Marianne er som kvinde uvidende 
om Helges planer for deres fælles øko
nomiske frelse, hun bliver (mod sin vilje) 
rangeret ind på »projektet« på det nød
vendige tidspunkt og derved også i den
ne kriminelle sfære. Det er tilsyneladen
de et led i Helges planer, at forholdet 
mellem Marianne og Per skal opstå (det 
antydes, at Marianne ikke prøver »en 
elsker« for første gang), for derved at
have en ekstra pressionskilde over for 
Per for at få ham til at begå attentat nr. 
to. Da forholdet udvikler sig på en måde, 
der kan være til fare for Helges ægte
skab, lukker han simpelthen bankkon
toen -  det vil sige tvinger den uvillige

Per i knæ, da der skal skaffes finansie
ring til at realisere visionen: de to under
trykte er begge undertrykte på grund af 
borgermandens/mandens p e n g e , og det 
er som sagt filmens vision, at de to lige
som ubevidst fornemmer deres fælles 
situation i det svenske exil -  passive, 
magtesløse over for den generelle øko
nomiske agent: manden (i København).

Det er i denne hurtigt opridsede poli
tiske tematik, at Per som dramatisk per
son skal ses -  han repræsenterer under
klassen -  og det er her, der kommer 
noget i klemme med hensyn til filmens 
politiske gennemslagsmulighed. Jeg er 
for så vidt betaget af Chaplin-syntesen 
af samfundskritik og humor, men lige
som jeg ikke er sikker på, at Chaplin 
altid når igennem i begge dimensioner 
(i »Diktatoren« er der f. eks. betydeligt 
bedre muligheder herfor end i »Moderne 
tider«, da den første er belastet med 
historisk alvor), er jeg heller ikke sikker 
på, at »Per« gør det. Jeg tror den hy
bridstørrelse som blandingen Per som 
dramaperson/Ole Ernst som populær og 
meget dominerende skuespiller/fribyt- 
ter-typen ligesom kan blokere for filmen 
som politisk, moralsk allegori. Uden at 
ville være doktrinært stædig eller fir
kantet, synes jeg godt man kan opstille 
spørgsmålstegn ved 1) om det overho
vedet er heldigt at have en fribytter, en 
fra-hånden-i-munden-type, en a-social 
som repræsentant for under- eller ar
bejderklassen i denne tematik, 2) om det 
er heldigt oven i købet at lade den skue
spiller, som fremstiller denne person, 
trænge så stærkt igennem i en indivi
duel stjernepræstation. Jeg kan sagtens 
se begrundelsen, der vel dels er at leve 
op til Chaplinidealet (hvad jeg synes fil
men gør diskret og uden højtflyvende 
ambitioner, netop fordi typen er så for
færdelig dansk), dels helt prosaisk at 
lave en film, folk vil se -  dels af hensy
net til det pædagogiske og formidlings
mæssige, dels af hensyn til producen
ten og fremtiden. Det er nævnt, at jeg 
mener, der er strukturelle brist i filmens 
rent dramatiske opbygning og gennem
førelse, og at det tydeligvis er Ole Ernst 
og personen Per, der skal (og kan) 
trække den igennem til en succes. Men 
dermed bliver personen Per også en 
skygge over det politiske indhold. Per 
er for meget af en fribytter og en stjer
nepræstation, han har for lidt samvittig
hed, for lidt egentlig følelse, for lidt for
nemmelse af sin sociale realitet. Han 
eksisterer ikke. Jo, vi ved godt, at der 
findes sådan nogle »skøre« hoveder, 
men de er netop så skøre og fjerne, at 
vi ikke kan identificere os med dem ud
over den halvanden time filmen spiller, 
og ud over, at de repræsenterer noget, 
vi gerne ville kunne (nemlig blæse det
hele en lang march og klare os alligevel 
med en whisky eller to), men som vi 
bestemt v e d , vi ikke kan. Nok kan vi må
ske forstå og identificere os med Pers 
ulykke, men havde Per-personen været 
nærmere den virkelige situation og lidt

mere et følende (mere end grinende) 
menneske, havde vi også kunnet abstra
here fra den fabelagtiges k u e s p il le r p r æ -  
station, den er. Epilogen er det bedste 
bevis: den gode vittighed, Per fyrer 
af, går lige i folk, får dem til at grine sig 
ud på gaden igen, og er et tydeligt tegn 
til at huske på Per, ikke på den allego
riske og moralske fortælling, som »Per« 
gerne skulle have været.

Jesper Tang

La’ os være
Indenfor de sidste få år har der i dansk 
børnefilm været en tendens til at tage 
afstand fra spejderånden i »Flemming 
&. Kvik«-filmene og forsøge at nærme 
sig et mere realistisk billede af børn i 
dag. »La’ os være«, der er Lasse N iel
sen og Ernst Johansens første film, fore
kommer mig sammen med Nils Malmros’ 
»Lars Ole 5. c.« at være de hidtil bed
ste. For mens både »Smil, mand!« og 
»Operation Kirsebærsten« blot var mere 
falske og fejlagtige i deres forsøg på 
realisme har både »Lars Ole 5. c.« og 
»La’ os være« ramt helt plet hvad angår 
ægte og naturlig fremstilling af børn og 
i særdeleshed børns adfærd. Men der 
er alligevel en stor forskel mellem disse 
to film, for mens »Lars Ole 5. c.« var en 
både romantisk og i hver eneste replik 
meget gennemtænkt film, virker »La’ os 
være« mere spontan og afromantiseret.

»La’ os være«s handling er såre sim
pel: En gruppe børn i alderen 9-15 af
skæres på grund af pædagogstrejken fra 
at komme på sommerens obligatoriske 
sommerlejr, og i stedet flygter de fra 
deres børnehjem for at holde ferie på 
en lille, ubeboet dansk ø. Det hele går 
faktisk ganske godt, indtil man finder ud 
af, at båden, man kom til øen med, er 
væk. Alle forsøg på at etablere et orga
niseret samfund mislykkes, og da en af 
drengene drukner, flygter fire af de hår
deste drenge til en anden del af øen, og 
de begynder at optræde fjendtligt over
for de andre. Ved en fejltagelse, i et 
øjeblik af ophidset brutalitet, hænger 
disse fire en af de andre drenge, og 
filmen afsluttes med, at 'helten’ (den 
mest sympatiske af de store drenge) 
smadrer hovedet på 'skurken’ (den mest 
brutale af de fire outsidere) med en stor 
sten (off-screen -  af hensyn til special- 
effects-folkene?).

Umiddelbart synes handlingen at være 
inspireret af Goldings (også filmatise
rede) »Lord of the Flies« (Fluernes Her
re -  1954), og selvfølgelig er temaet 
også det samme, men egentlig ligger 
»La’ os være« langt fra Goldings i man
ge tilfælde let irriterende filosoferen (og
nu og da moraliseren) over børnenes 
brutalitet. »La’ os være« tager nemlig 
ikke afstand fra børnene, den er -  gud
skelov -  ikke moraliserende, og den 
kommer ikke med endnu et af de mange
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forgæves (og, fristes man til at mene, 
formålsløse) angreb på 'nutidens ung
dom’ og den frygtelige ’voldsmentali- 
tet’ ...

Den næsten helt improviserede dialog 
glider naturligt og flydende, og man be
høver ikke at krumme tæer. Kun de re
plikker, der af hensyn til handlingen skal 
siges præcist, falder tungt, men det op
vejes let af al den øvrige dialog. Det er 
rart for en gangs skyld at høre børn tale 
deres eget sprog på film -  de skal ikke 
imponere med at kunne sige så og så 
mange replikker så og så godt og der
med komme ned på et niveau, så man 
ser en børnefilm med samme beundring 
som én med Rin-Tin-Tin eller Lassie!

Personerne i »La’ os være« er kun 
meget lidt stereotype, og filmen holder 
ikke med nogen af parterne. De fire out
sideres voldelige opførsel forklares der
for heller ikke med, at de er særskilt 
onde, men snarere, hvis de da overho
vedet forklarer noget, med at de er in
stitutionsbørn med en dyster baggrund. 
Det er derfor karakteristisk, at 'helten' 
ikke er noget almindeligt børnehjems
barn -  han er kun på hjemmet midlerti
digt (fordi hans mor er syg), og han har 
altså både en acceptabel fortid og mu
lighed for en acceptabel fremtid.

Et stort minus i forbindelse med be
skrivelsen af personerne er pigerne. 
Mens drengene fisker, skændes, slås 
o. s. v., arbejder pigerne loyalt og roligt 
i baggrunden med at passe de små 
børn, lave maden o. s. v., og kun nu og 
da forsøger de at hævde sig. I og med 
at være så sekundære kan man hævde, 
at pigernes roller ikke har udviklet sig 
fra tidligere børnefilm i takt med dren
genes. Det er ærgerligt, for hvis pigerne 
havde fået ligeså megen plads i filmen 
som drengene, ville det have virket en 
tak mere troværdigt.

Idyl ser man ikke meget til, og på 
trods af at naturen, der danner rammen 
om filmen, er både smuk i sig selv og 
også velfotograferet, er den ikke billed
skøn. Alt, hvad der foregår på øen, er 
netop så uhyggeligt og frastødende, at 
naturen ikke kan blive smuk.

Det, »La’ os være« handler mest om, 
er nu nok volden. Der går ikke mange 
minutter af filmen, før man bliver bange 
for flere af personerne, man bliver ner
vøs, for de virker hårde, uberegnelige 
og hensynsløse, og selvom hængningen 
af en af drengene er uhyggelig, er den 
ikke chokerende -  man ventede på den. 
Selvfølgelig tager Lasse Nielsen og 
Ernst Johansen ikke volden i forsvar, 
men de moraliserer som nævnt ikke. De 
har ingen grydeklar løsning å la 'send
dem i arbejdslejr’, og filmens slutning
er åben — den kendsgerning, at 'helten' 
slår 'skurken' ihjel, er nemlig ikke her 
ensbetydende med happy ending -  for 
hvad hjælper det, at endnu en dreng 
dør? Får helten så mere magt til at 
kunne gennemføre ro og orden? Vil han 
så ikke også komme med på de brutales 
side? Lasse Nielsen og Ernst Johansen

sender ingen båd med frelsende voksne.
»La’ os være« er foruden den primære 

handling spækket med små detaljer af 
både morsom, rørende og ligefrem pate
tisk karakter -  f. eks. kan begravelses
scenen, da børnene siger fadervor godt 
minde om noget Fordsk. Kærligheds
scenerne er kluntede og slutter hver 
gang med noget ubehageligt og frastø
dende, mens de morsomme afsnit er 
dygtigt lavede. F. eks. minder en række 
korte sekvenser med en dreng, der gra
ver et hul til ingen verdens nytte, om 
et godt gammelt ’running gag’ fra en Hal 
Roach farce! Og Lasse Nielsen og Ernst 
Johansen fortæller alt roligt -  men ikke 
kedeligt -  og professionelt.

Og det professionelle spiller en vigtig 
rolle. Det har altid, synes jeg, været en 
udbredt opfattelse, at en realistisk film 
også skulle være primitiv rent teknisk. 
Det er jo noget frygteligt vrøvl, og »La’ 
os være« beviser, at en realistisk film 
ikke blot godt kan være teknisk god, 
men at den bliver bedre af at have dette 
fortrin. Foto og klipning er lavet effek
tivt uden de sædvanlige rystende og 
hoppende nærbilleder og klip, hvor ka
meramanden ikke har gidet indstille ap- 
paratet ordentligt. Der er heller ikke 
noget galt med sammenhængen, og 
handlingen glider støt og roligt i gang 
efter en hurtig indledningsmontage i 
sort/hvid.

Alt i alt er »La’ os være« et godt ek
sempel på, at en dansk børnefilm ikke 
behøver at være primitiv, pinlig og ke
delig, samt at det godt kan lykkes dan
skere at skabe en realistisk film, der 
samtidig er både underholdende og 
spændende.

Jakob Stegelmann

Børnevold i »La’ os være«.

En lykkelig 
skilsmisse
Man kunne -  og burde -  naturligvis ikke 
forvente, at Henning Carlsens ny film i 
et og alt skulle minde om hans (og Ben
ny Andersens) foregående film »Man 
sku’ være noget ved musikken«. Film
historien indeholder jo talrige eksemp
ler på, at selvgentagelsen bliver en far
lig blindgyde for en instruktør, så det er 
da kun positivt, at forfatter-instruktør- 
teamet ikke har søgt at følge succes’en 
op med en kopi.

Alligevel kan man ikke lade være med 
at undre sig over, at »En lykkelig skils
misse« ligefrem afviger diametralt fra 
den foregående på så mange punkter, 
i miljø, i menneskeskildring, i stil. »Man 
sku’ være noget ...« var en »varm« skil
dring af nogle hverdagsmennesker i et 
jævnt underklasse-miljø, mennesker i 
hvis tilværelse -  og bevidsthed -  det 
daglige arbejde for føden indtog en re
lativ stor plads. »En lykkelig skilsmisse« 
er en »kølig« studie i de absolut vel
bjergede hovedpersoners aristokratiske 
lediggangssysler og overmenneskelige 
livsfilosofi. »Man sku’ være noget ...« 
levede i høj grad i kraft af sit folkelige, 
spontane stemnings- og situationsbe
skrivelse, hvor »Skilsmissen« lægger sig 
eksplicit an som en reflekterende, psy
kologisk og eksistentiel studie. Kort 
sagt forekommer »En lykkelig skilsmis
se« at være lige så fransk, som »Man 
sku’ være noget ...« var inderlig d a n s k , 
ikke blot hvad angår sprog men tillige i 
filmtradition. Ville man være urimeligt 
negativ, kunne man placere »En lykkelig 
skilsmisse« i den specielt franske tradi
tion af film, der med let misantropi sæt
ter en række specielle psykologiske (og 
især erotiske) relationer mellem blaserte 
velhavere under lup, til almindelig (må
ske underholdende?) d e g o u t  for til
skueren. Dog -  filmen selv dementerer 
en så negativ placering. Carlsen er vel 
ingen sand auteur i højtideligste for
stand, men han er heller ikke -  som Ca- 
valier, Deray m. fl. -  holdningsløs over 
for det stof, han vælger (eller som »væl
ger ham«). Det er faktisk kun slutsce
nen, der kan give en antydning i den 
retning, den slutscene, som netop er 
føjet til Carlsens og Benny Andersens 
oprindelige manuskript af Jean-Claude 
Carriére, hvis absurde sort-humoristiske 
indfald pynter op i bl. a. Bunuels og 
Louis Malles grotesker, men som i mere 
»straight« psykologiske film kan give 
en snert af misantropi.

Kort fortalt handler filmen om, hvorle
des den unge selvmordskandidat, Fran-
pois, bliver genstand for et væddemål 
mellem sin redningsmand, landsbylægen, 
dr. Morin og dennes ven Antoine. Fran- 
pois’ motiv til selvmordet var et forfej
let ægteskab. Morin har selv et opløst 
ægteskab bag sig, men har søgt tilflugt 
fra det følelsesmæssige sammenbrud i 
en følelses-distancerende rationalisme.
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Scene fra »En lykkelig 
skilsmisse«.

Således kan han opretholde skinnet, 
en illusion af »en lykkelig skilsmisse«. 
Eks-konen Marguerite er gift med ven
nen Antoine og de omgås hinanden un
der tilsyneladende afslappede former. 
Morin holder på, at han i løbet af to 
uger kan give Franpois livsappetitten 
igen. Da den mest elementære materia
lisme, rødvin og vildsvinekoteletter, ikke 
virker tilstrækkeligt overbevisende, »til
byder« Morin Franpois sin elskerinde 
Sylvie. Morins materialistiske forhold til 
tilværelsen udstrækker sig nemlig også 
til de mennesker, han omgiver sig med, 
de har hans interesse for såvidt de kan 
adsprede ham, sålænge han kan bruge 
dem som brikker i det spil, han på ma- 
chiavelli’sk vis søger at gøre livet til. 
Undtagelsen, den eneste han synes at 
have en reel følelse i livet for, er Mar
guerite, omend hans ønske om at få 
hende tilbage nok også udspringer af 
besiddertrang. Gennem Sylvie erfarer 
Franpois imidlertid dette Morins »svage 
punkt«; hidtil har han »hævnet« sig på 
Morin for dennes indblanding i hans liv 
og død ved en række grove, destruktive 
c a n u la rs  (practical jokes), nu planlæg
ger han at ramme ham ved at indlede 
et forhold til Marguerite. Planen lykkes 
forsåvidt, Morin tvinges ud af sin distan
cerende overlegenhed, men også han 
selv bliver »involveret«, kommer til for 
alvor at forelske sig i Marguerite. De 
efterhånden spændte relationer kulmi
nerer i en katastrofe under en -  sym
bolsk -  jagt, der ender med Franpois’ 
død.

Det er lykkedes Henning Carlsen at
gøre denne kom plicerede og konstrue
rede intrige helt plausibel, først og 
fremmest i kraft af den helt rigtige 
rollebesætning. Det er vanskeligt at

forestille sig andre skuespillere udfylde 
rollerne bedre. Tag f. eks. Jean Roche- 
fort, der spiller Morin, hidtil kendt for 
sine nonchalante aristokratiske kome
diefigurer i de Brocas lystspil. I Carl- 
sens film får hans figur en undertone 
af dæmonisk farlighed. Den overfladiske 
spøgefuldhed bliver til et frastødende 
udtryk for umenneskelig følelseskulde. 
Det er godt set af Carlsen. Det samme 
er en række af de situationer, der op
står omkring Franpois’ første reaktioner 
på sin situation efter hans opvågnen. I 
det hele taget gælder det for de fleste 
af filmens scener, at de »går hjem«, de 
virker fængslende, al den stund ens 
opmærksomhed og interesse for per
sonerne ikke svækkes, der antydes hele 
tiden en udvikling i relationerne mellem 
dem.

Det er ikke i den ydre dramatik, at 
årsagen til, at filmen til syvende og sidst 
forekommer utilfredsstillende, ligger. 
Som nævnt spiller filmen i sin rede
gørelse for relationerne mellem perso
nerne i høj grad på det antydende -  
undertiden desværre i fo r  høj grad. Ikke 
at jeg ønsker alting skåret ud i pap, 
men alt for ofte får det lov at blive ved 
antydningerne, hvor man faktisk gerne 
ville have haft bare lidt mere konkret 
at vide om de drivkræfter og motivatio
ner, der ligger bag personernes reak
tioner og indbyrdes udvikling. Tag en 
scene som partyet med Morins to el
skerinder, Sylvie og klinikdamen Jacque
line. Hvad er formålet med de antydnin
ger af lesbianisme mellem de to kvinder? 
Vor opmærksomhed rettes imod Jacque
line, vi forventer at få hendes relativt 
unuancerede figur »åbnet«, få et klarere 
billede af hendes relation til hovedper
sonerne. Det sker ikke, men denne an
tydning har distraheret vores opmærk
somhed fra de forhold, der altså åben

bart er vigtigere. Der opstår flere steder 
i filmen sådanne øjeblikke, hvor de fine 
antydninger skaber distraherende men 
tilsyneladende irrelevante spørgsmåls
tegn. Man kan imidlertid ikke forklare 
det med, at filmen spiller på det u u c -  
s a g te , årsagen er snarere tværtimod, at 
den i redegørelsen for personerne, de
res baggrund og udvikling støtter sig til 
dialog frem for visuelle løsninger. Uden 
100%  at ville godtage Truffauts på
stand: at alt, hvad der siges i stedet 
for at vises, går tabt for tilskueren, og 
alt væsentligt bør kommunikeres i bille
der, må man erkende, at det, der kom
munikeres ved hjælp af dialog let får 
karakter af postulat. Tilskueren forhol
der sig jo ofte skeptisk til de udsagn, 
en films personer kommer med (under
tiden med rette).

I »En lykkelig skilsmisse« gælder det 
f. eks. redegørelsen for Morins stadige 
forelskelse i Marguerite. Den erfarer vi 
først gennem Sylvies betroelse til Fran
pois på cafeen; først siden får vi »syn 
for sagn«. Mere fatalt er det med Fran
pois’ kærlighedserklæring til Marguerite 
i bilværkstedet. Her kommer tilskueren 
direkte på glatis: Skal man tro på den
ne eksplicitte kærlighedserklæring, der 
kommer som noget af en overraskelse, 
eller er den kun en sindrig del af Fran
pois’ plan om at besnære Marguerite? 
Her er man hensat i en tilstand af tvivl, 
som næppe er tilsigtet. Havde Carlsen 
blot givet sig tid til at v is e  denne ud
vikling hos Franpois. Denne utilsigtede 
dobbelttydighed kommer til at række 
ind i den katastrofale jagtscene, hvor 
man også er i syv sind m. h. t. perso
nernes bevæggrunde. Hvorfor fjerner 
Morin slagstiften fra Franpois’ karabin? 
En grov spøg, som han selv hævder 
bagefter? En mulighed for at stille 
Franpois’ livsvilje på en endelig prøve? 
Et direkte (omend meget hypotetisk) 
mordforsøg? Og endeligt det nok så 
afgørende spørgsmål: Hvorfor vælger 
Franpois at dø? På grund af kærlighe
den til Marguerite? For at Morin skal 
tabe det fatale væddemål? I slutningen 
af jagtscenen synes Morin (og Antoine 
og Marguerite) virkelig rystede. Men så 
er vi igen ved den besværende Carri- 
ére’ske slutscene: De to spillefugle de
ler gevinsten for væddemålet, skåler 
med hinanden og Marguerite i den fa
møse rødvin, mens Morin spiller »I Can’t 
Give You Anything But Love, Baby« for 
Marguerite, der smiler uudgrundeligt. 
Man kommer igen til at spørge sig selv: 
Hvad skal den egentlig vise? En under
stregning af, at væddemålets virkelige 
taber var Franpois? En udleverende 
demonstration af de tre's kyniske over
levelses-morale? Eller hvad?

Summa summarum har Carlsen med 
»En lykkelig skilsmisse« lavet en film, 
der langt fra er ligegyldig, men alligevel 
ejendommeligt utilfredsstillende, både 
for lang og for kort. For lang (ikke 
mindst ved andet gennemsyn) til at for
tælle så relativt lidt om sine hovedper-
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soner; for kort, fordi man aner, at Carl
sen ved at give sig lidt mere tid til at 
»komme rundt om personerne« kunne 
have skabt det 100%  vedkommende 
mesterværk, der egentlig er stof til i 
historien.

Peter Hirsch

Ta’ det
som en mand, frue
»Næsten alle film er lavet ud fra mænds 
synspunkt«, hedder det i programtek
sten til filmen, og det er jo en tanke
vækkende påstand. For hvad vil det 
egentlig sige, at en film er lavet ud fra 
et synspunkt? Strengt taget er det jo 
kameraets eller fotografens synspunkt, 
der anlægges hele vejen. I en vis for
stand er det instruktørens, eftersom fil
men optages efter instruktørens direkti
ver. Men i en fiktionsfilm foregiver man 
jo desuden ofte, at det fortalte præsen
teres sådan som en eller flere af de 
fiktive personer opfatter det. Der er 
f. eks. lavet mange film, instrueret af 
mænd, hvor der blev fortalt ud fra en 
kvindelig persons synspunkt -  man kan 
nævne Franjus »Thérése Desqueyroux«, 
Griffiths »Broken Blossoms«, LeRoys 
»Waterloo Bridge«, Antonionis »Den 
røde ørken« og Bressons »Mouchette«. 
Og både mandlige og kvindelige in
struktører kan naturligvis lave en film, 
hvor der fortælles ud fra en mandlig 
eller en kvindelig persons synspunkt. 
»Ta' det som en mand, frue« er instrue
ret af Mette Knudsen, Elisabeth Rygård 
og Li Vilstrup, og de fortæller historien 
ud fra den kvindelige hovedpersons 
synspunkt, og det er der da ikke noget 
ondt -  eller nyt -  i. I de film, som fil
mens instruktører har set, »får (vi) aldrig 
noget at vide om, hvad kvinderne føler, 
tænker og laver, når helten ikke lige 
har brug for dem«. Derfor har de valgt 
en 50-årig kvinde til hovedperson, for
klares det. En meget logisk reaktion.

Filmens emne er mandssamfundets 
undertrykkelse af kvinder, specielt af 
midaldrende hjemmegående husmødre.

Filmen er vistnok blevet en overrasken
de stor publikumssucces, hvad man nok 
skal se som et tegn på emnets aktuelle 
interesse. For det er svært at tro på, at 
det kan skyldes filmens egne fortjene
ster. Ikke mange emner havde overlevet 
den behandling, som filmen giver emnet 
kvindeundertrykkelse. Når en film på 
dette tekniske og kunstneriske niveau 
alligevel bliver set og diskuteret af for
holdsvis mange, må der sandelig være 
behov for debatstof om emnet.

Filmen rummer ikke én skarp indstil
ling og ikke én replik, som ikke er grum
set i lyden. Men dette synes ikke at 
være udtryk for en speciel feministisk 
æstetik (selv om uskarpheden måske 
meget godt formidler den midaldrende 
kvindes virkelighedsopfattelse i første 
del af filmen), men skyldes efter sigen
de forskellige uheld og tekniske proble
mer i forbindelse med laboratoriearbej
det, som filmholdet er uden skyld i.

Historien handler om Ellen Rasmus
sen, hjemmegående husmor, som er 
blevet halvtreds. Børnene er væk, og 
manden læser avis ved morgenbordet 
(ligesom på vittighedstegningerne). Til
værelsen er blevet indholdsløs for hen
de; hun tørrer støvet af gummitræets 
blade, tager en slurk af vodka-flasken 
og føler sig overflødig. Det er med an
dre ord ved at være nat med fru Ras
mussen. I filmens anden del drømmer 
Ellen Rasmussen om en utopisk verden 
med ombyttede kønsroller. Det er fil
mens humoristiske afsnit, og det må 
have været sjovt at sidde og få ideer 
til, da filmen var på manuskriptstadiet. 
Det anvender samme idé, som Holberg 
lancerede i et afsnit af »Niels Klims 
underjordiske Rejse« (fra 1741!), hvor 
Klim besøger kongeriet Kokleku, der er 
indrettet således, at »mændene bruges 
kun til køkkensager og andet ubetyde
ligt arbejde«, mens »fruentimmere be
tros de vigtigste, såvel borgerlige som 
gejstelige og krigeriske embeder«. Hvor 
Holbergs satire fungerer i kraft af den 
dobbeltbundede uskyldighed, hvormed 
den præsenteres af den Candide-agtige 
Klim, er filmens lange satiriske afsnit en 
cementtung vittighed -  eller rettere

samme vittighed 50 gange i træk -  som 
kun opnår at henlede opmærksomheden 
på vitsens mekaniske karakter. Sekven
sens vid er sjældent på højde med en 
middelgod Uha-Uha-sketch. Drømmevi
sionen vises i sammenhængen som Ellen 
Rasmussens fantasi, men den har ingen 
egentlig forbindelse med personen, som 
hun skildres i filmens første del og hel
ler ikke med den person, hun udvikler 
sig til i sidste del. Det giver ingen me
ning at se sekvensen som udtryk for 
Ellen Rasmussens hemmelige ønske om, 
at verden faktisk var indrettet således. 
Man undrer sig også over, at det lange 
afsnit der så pedantisk søger at frem
vise kønsrolle&nes absurditet, slet ikke 
beskæftiger sig med graviditet og fød
sel, som jo ellers er de traditionelle 
argumenter for, at det etablerede køns
rollemønster har biologien på sin side.

Filmen har et heterogent præg. Der 
springes underligt forvirret fra fremstil
lingen af husmoderens arbejde som en 
futil beskæftigelse, der disponerer til 
alkoholmisbrug, og til argumentation 
for, at husmoderens arbejde skam er 
lige så reelt og betydningsfuldt som 
ethvert andet. Selve skildringen af fru 
Rasmussens tilværelse lider under kli
cheernes belastning, når u d s lu k t  h u s 
m o d e r  (Tove Maés som midaldrende 
Ditte Menneskebarn, stadig den skrøbe
lige, pigelige, lidt forknytte kvinde som 
en ond eller indifferent (mands)verden 
negligerer eller hundser med) konfron
teres med små -  men m e g e ts ig e n d e  — 
doser æ g te m a n d s -s tu p id ite t  (konens 
udearbejde vil true hans skattefradrag, 
etc.). Dét er filmens kvindelige syns
punkt.

Det er måske uretfærdigt at betragte 
-  og forkaste -  filmen som kunstværk, 
for noget kunne tyde på, at den skal 
opfattes som brugskunst, der blot skal 
skabe opmærksomhed omkring et ak
tuelt problem. Og hvis filmen faktisk 
skal ses som en slags filmisk plakat med 
indskriften: »De midaldrende husmødre 
har det ikke godt«, er dens budskab da 
sikkert også blevet opfattet. På den 
konto kan man muligvis også forklare 
filmens perspektivløse entydighed. dens 
forenklende behandling af sit emne og 
dens katalog-agtige præsentation af 
kønsrolle-debattens klicheer. Og man 
kan endelig også indskrænke sig til at 
opfatte filmen som nogle kvinders op
fordring til nogle andre kvinder om at 
finde sammen i kvindehusene (og denne 
opfattelse kan faktisk finde hjemmel i 
programteksten). Men alligevel må man 
hæfte sig ved, at dette ikke er en ind- 
skription med spray-maling på en mur, 
men en film. Og et æstetisk produkt, 
i form af en traditionel spillefilm, kan 
ikke stille sig uden for æstetikken. Der
for kan man godt bære over med fil
mens belærende, frelste missioneren og 
dens usammenhængende argumentation, 
men ikke med dens livløse fiktion og 
kedelige billeder.

Scene fra »Ta’ det som en mand, frue«, med Tove Maés i filmens drømmesekvens, hvor der 
er byttet om på kønsrollerne. Forholdet filmproducent/filmtekniker synes kvindefilmen der
imod ikke at have ændret -  i hvert fald har lydteknikeren Eva Sindahl-Pedersen fundet 
rigeligt at beklage sig over, som det kan læses i hendes indlæg i bladet »Teater, film 
& TV«, nr. 6, maj 1975.

Peter Schepelern



Chinatown
I modsætning til Polanskis foregåen
de film, den forjaskede sex-komedie 
»Hva?«, er »Chinatown« en overordent
lig gennemarbejdet film. Ligeledes i 
diametral modsætning til »Hva?« er det 
en film renset for overflødigheder, 
spækket med betydnings-ladede detal
jer, der såvel bringer intrigen logisk vi
dere fra punkt til punkt som formidler 
dens dybt pessimistiske psykologisk
sociale »budskab«.

Man kunne fremhæve John H. Alon- 
zos rolige, intense Panavision-farvebil- 
leder, der præcist indfanger døgnets 
forskellige belysninger i det Californi
ske landskab omkring Los Angeles, man 
kunne rose den raffinerede lydside, hvor 
små reallyde, en hveps’ summen i efter
middagsheden, en græshoppes filen i 
natten, en telefons kimen, et bilhorns 
tuden skaber foruroligende, dramatisk 
kontrast til filmbilledets ubevægelighed, 
får det til at vibrere af spænding -  for 
endelig slet ikke at tale om Jerry Gold- 
smith’ underlægningsmusik, der kon
genialt fremhæver og understreger den 
enkelte scenes atmosfære af angst, ero
tisk tiltrækning, panik, desperation etc., 
anvendt på samme økonomiske præcise 
måde som f. eks. Pierre Jansens musik 
i en Chabrol-film.

Men netop at fremhæve disse (og an
dre) komponenter enkeltvis giver kun et 
delvist indtryk af den kunstneriske ople
velse, »Chinatown« byder på, indtrykket 
af den rent æstetiske nydelse; og det 
bør så med det samme fastslås, at der 
er mere end som så at hente i »China
town«. Polanski ville ikke være den, han 
er, hvis ikke hans film rummede psyko
logiske dybder, desillusionerede studier 
i underbevidsthedens dominerende magt 
over individets mulighed for at styre sin 
egen skæbne -  i »Chinatown« kombine
ret med en pessimistisk analyse af kapi
talismens magt til styre samfundsudvik
lingen til egen fordel ved tilsidesættelse 
af »smålige« menneskelige hensyn. Hans 
billede af Los Angeles 1937 forestiller 
et vildnis af ydre som indre korruption, 
sociale som psykologiske skævheder.

Hovedpersonen i dette vildnis er pri
vatdetektiven J. J. Gittes; filmen er af 
ydre en genoplivning af de amerikanske 
private-eye-film, der med litterære rød
der hos Chandler og Hammett og med 
Humphrey Bogart som den mest typiske 
fremstiller havde sin storhedstid i fyr
rerne. Men »Chinatown« nøjes ikke med 
at være pastiche (som Paul Bogarts 
»Marlowe«), eller afmytologiserende pa
rodi (som Robert Altmans »The Long

Øverst Jack Nicholson som privat
detektiven Gittes. Derunder, onskaben og 
uskylden mødes i skikkelser af Noah Cross 
(John Huston) og Gittes. På tredie 
billede kommer Gittes i et afgørende 
øjeblik til kort, og nederst er det Evelyn 
(Faye Dunaway), der oplever 
desperation og ondskab.

Goodbye«), Polanski følger genrens ydre 
mønster: privatdetektiven, der via en 
tilsyneladende triviel rutinesag involve
res i en uhyre kompliceret kriminalin- 
trige med forgreninger igennem og på 
tværs af alle samfundslag, fra degene
rerede millionærhjem til underverdenens 
laveste afskum, etc.; og han »broderer« 
selv på dette mønster med sine person
lige »tråde«, udfylder de stiliserede, ty
piske roller med psykologisk flerdimen
sionale personer. Gittes er således ikke 
blot »another fast-talking, hard-drinking 
private-eye« med en overmenneskelig 
sans for at spille sine kort rigtigt i en
hver situation -  lige så lidt som den 
kvindelige hovedfigur i intrigen, Evelyn, 
er »just another screwy dame« eller 
drabelig good-bad femme fatale.

Selv Gittes’ profession kan Polanski 
ikke undlade at opfatte psykologisk -  
og i utvetydig sammenhæng med bille
det af samfundets almindeligt udbredte 
sygelighed: Hans rolle som privatdetek
tiv er slet og ret en professionel voyeurs 
(filmen indledes med et sæt sort-hvide 
fotos af et samleje, resultatet af ud
spioneringen af en utro hustru), han er 
almindelig genstand for en udbredt for
agt, mest direkte udtrykt i en politi
betjents små ubehagelige stikpiller, 
»going through other peoples dirty 
linen!«, »Somebody closed a bedroom 
window on your nose?« etc.

Intrigen Gittes involveres i, er -  i 
overensstemmelse med genrens regler
-  mildest talt kompliceret. Kort fortalt 
drejer den sig om to forhold: 1) Millio
næren Noah Cross’ korrupte manipule
ring med byens vandforsyning i speku
lationsøjemed -  med (falsk) begrundel
se i vandmangel udtørrer han en masse 
plantager, opkøber dem gennem strå- 
mænd for en slik af de ruinerede små- 
farmere for naturligvis omgående at til
føre dem vand og gøre dem frugtbare 
og overordentlig rentable -  og 2) det 
blodskamsforhold, der for år tilbage 
bestod mellem ham og datteren Evelyn, 
og som resulterede i et barn, en pige. 
De to forhold, det sociale og det psyko
logiske er uløseligt forbundne. Vandfor
syningschefen Mulwray, der bliver det 
første offer, var vidende om Noahs for
bryderiske manipulationer, og han var 
tillige gift med Evelyn og tog sig af den 
illegitime datter. Det gennemgående 
element i intrigen er vandet; det har en 
mangedobbelt funktion, konkret såvel 
som symbolsk. Vand er grundelementet 
i hele den sociale korruptionsaffære
-  og det er således ikke nogen tilfæl
dighed, at kapitalisten, den almægtige 
bagmand bag forbrydelsen, hedder Noah 
(og -  oven i købet -  spilles af John 
Huston *). Han flyder ovenpå, hvor de 
andre går nedenom og hjem! Vandet er

*) Som man vil erindre, spillede Huston rollen 
som den bibejske figur af samme navn i sin egen 
»The Bible -  in the Beginning«, en film han i øv
rigt skabte med begrundelsen: » l’ve always wanted 
to create heaven and earth!« Det var da også hans 
stemme, man hørte som Gud’s i Paradiset.
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såvel det livgivende element -  det, der 
kan frugtbargøre plantagerne -  som det 
dræbende -  der hentydes i begyndelsen 
til en dæmnings-ulykke med mange 
dødsofre. Mulwray er kæppen i hjulet
-  udviklingens hjul, mener kapitalisten -  
og han må elimineres. Han druknes i 
den tidevands-dam, han selv anså for 
en »livets kilde«.

«... of course, he must swim in the 
same water as all of us!« kommenterer 
Gittes en politimands mål af ærlighed. 
Pointen: Menneskene er kun små fisk i 
vandet -  men Noah Cross er ejer af 
fiskeklubben, en vandenes herre, ikke 
blot i pagt med højere magter, men 
selv magten, den afgørende magt i sam
fundet. I sit ihærdige efterforsknings
arbejde lykkes det gradvist Gittes at af
dække de to forhold, at trænge til 
bunds i hemmelighederne. Men han op
når intet ved sin sandhedssøgen, eller 
snarere: han opnår det stik modsatte 
af, hvad han egentlig ville, fordi han i 
afgørende øjeblikke kommer til at tjene 
den magt, han ville sætte sig op imod. 
Hans opgør mod korruptionen og forsøg 
på at hjælpe den nødstedte Evelyn en
der gruelig galt. Katastrofen bæres -  
som sædvanligt hos Polanski -  indbyg
get i personernes fortrængninger, en 
underbevidst dæmoni, der styrer deres 
handlinger -  og dem -  mod under
gangen.

I portrættet af Gittes trænger Polan
ski ned bag det konventionelle billede 
af privatdetektiven, afslører, at Gittes 
bag det kyniske vid og den påtagne, 
uforstyrrelige blaserthed faktisk er »an 
innocent man« -  til trods for hans egen 
ironiske afvisning af den karakteristik. 
Gittes er på bunden »uskyldig«, d. v. s. 
idealistisk indtil det (farligt) naive, i 
den forstand at han nægter at accep
tere hele den sociale korruption som 
en given størrelse, han må tage med i 
sine beregninger, hvad enten han kan 
lide det eller ej. Til trods for, at han 
burde kende den, lader han den komme 
bag på sig i den afgørende situation -  
bogstaveligt talt. Han nægter stædigt at 
lytte til omgivelsernes advarende over
talelsesforsøg: »You may think you 
know what’s going on here, but you 
don’t!« Han tror blindt og ufortrødent 
på sin evne til skære igennem korrup
tionen, nå frem til bagmændene og op
rette en status af basal retfærdighed
-  jævnfør hans velvilje over for under
direktøren Yelburton: »Jeg er ikke ude 
efter Dem, hvem ved, måske kan vi finde 
et par store kanoner at drage til an
svar!« Han vil med andre ord ikke nøjes 
med rollen som professionel voyeur, 
han vil engagere sig og involvere sig i 
forholdene (samfundsforholdene og det 
»private« forhold til Evelyn) -  men uden 
at se omstændighederne i øjnene. Hans 
»uskyld« karakteriserer også hans før
ste reaktion på afsløringen af blod
skamsforholdet -  til trods for Evelyns 
konsekvent stammende nervøsitet, hver- 
gang talen er faldet på faderen (»F-f-

father«) som en opmærksom tilskuer 
forlængst har gættet årsagen til: Han 
er åbenbart chokeret ved denne afslø
ring, reagerer på hendes tilståelse (»You 
see, my father and I ...«) med omgå
ende at antage, at der har været tale 
om voldtægt -  hvilket hun imidlertid 
ikke bekræfter. Det er nærliggende at 
se Gittes som en »fætter« til Carol i 
»Repulsion«, med hendes regressive, 
underbevidste stræben mod en evig 
uskyldstilstand, en »jomfruelighed«, der 
er farlig for personen selv såvel som 
for omgivelserne. (Man kan i Gittes na
turligvis også se et billede på vore 
dages fanatiske, enøjede revolutionære, 
der i uoverlagt fremfusen bevidstløst 
går reaktionens ærinde!).

Netop på trods af oplevelsen i for
tiden (=  Chinatown), hvor han ifølge 
egne antydninger »tried to keep some- 
one from being hurt and ended up 
making sure she was hurt!«, kaster han 
sig ud i et nyt foretagende, der minder 
påfaldende om det første. Han ønsker 
at glemme, at fortrænge denne ople
velse fra sin bevidsthed, og netop der
for bliver den traumatisk og fatal. Han 
vil ikke vide af det onde, og kommer 
netop derfor til at gå det ondes ærinde 
i den kamp, han fører mod det. Han 
ender igen i Chinatown, mødes påny 
med replikken »You don't know, what’s 
going on here!« og han kan nu kun 
fremmumle et besejret, altopgivende 
»As little as possible« før han føres 
bort, lige så forstenet og apatisk som 
Carol i slutningen af »Repulsion«.

Evelyns situation er på mange punkter 
parallel med Gittes’. Den afgørende for
trængning, der styrer hendes handlin
ger, er fortrængningen af blodskams
forholdet og den deraf fødte rædsel for 
faderen. Rædslen forstærkes af endnu 
en grundlæggende drivkraft: moderfølel
sen for den illegitime datter, en følelse, 
der gør hendes skikkelse beslægtet 
med Rosemary. Og såvel som både Ca
rol og Rosemarys kamp mod ondskaben 
kun medførte ondskabens sejr -  og 
såvel som professor Abronsius’ forsøg 
på at komme vampyrerne til livs kun 
resulterede i fænomenets spredning ud 
over verden (i »Vampyrernes nat«) -  
således kommer Gittes og Evelyn til kort 
over for dæmonen, den almægtige Noah 
Cross, ophavsmanden til såvel den so
ciale som den psykologiske korruption, 
skaber og nedbryder, beskytter og for
fører, Gud Fader og Satan i én og sam
me person (bemærk også hans efter
navn). Han er eksponenten for ondets 
rod, kapitalismen kombineret med hele 
den kristne dualisme og hermed føl
gende syndsbevidsthed -  bemærk også 
vartegnet for ham: Fiskeklubbens sort
hvide, trekantede vimpel.

Som Satan i »Rosemarys Baby« gjor
de krav på sit barn hos den moder, han 
havde avlet det med, fordrer også Noah 
Cross den illegitime datter, den eneste 
arving til hans rige, det »100.000 acres’ 
empire«, han i sin almagt har skabt.

Hvor Rosemary overgav sig til det onde 
-  i kraft af moderfølelsen -  kæmper 
Evelyn af samme grund imod til det 
sidste. Kampen mod ondskaben ender 
i en panisk flugt og et brat endeligt for 
hende, som den for Gittes ender i en 
total trækken sig tilbage fra verden, i 
apati. Det onde har endnu engang sejret 
i en Polanski film -  endnu engang ved 
hjælp fra uskylden.

Hvor perspektiverne ved denne kamp 
og dens udfald i »Rosemarys Baby« 
»kun« var psykologisk-metafysiske, er 
de i »Chinatown« kombineret med det 
socialt-politiske aspekt. Kombinationen 
er perfekt, Polanski anskueliggør de 
store sammenhænge totalt overbevisen
de. »Chinatown« er Polanskis mest kom
plekse, mest fascinerende film til dato. 
En film for det store publikum såvel 
som for »den hårde kerne«, der ved 
gensyn efter gensyn kan finde nye, 
spændende detaljer i den raffinerede 
symbolik. Et mesterværk.

Peter Hirsch

Moderen og luderen
Der er mange ord i Jean Eustache, men 
der er også mange billeder i ham. 
Spændingen hos ham ligger i den ikke- 
filmiske måde, han anvender begge dele 
på. Billeder opstår omkring ordene og i 
dem, mens kameraet fungerer som en 
næsten statisk registrant af lukkede 
dialogsituationer, som ikke udvider øjets 
muligheder for at se, men som helt be
vidst begrænser dem. Denne form for 
film kalder nogle litterær, og de mener 
sjældent noget godt med det, men den 
kan også ses på en anden måde, og det 
er det, der skal forsøges i det følgende.

»Moderen og luderen« er en film om 
indelukkethed, og det er på den bag
grund ikke så mærkeligt, den varer i 
31/2 time. Tilskueren lukkes inde med 
dette statiske billedværk, så fornemmel
sen af indespærring også får en slagc 
virkelighed for hende/ham. Eustache 
snyder ikke med tiden. Filmens varig
hed fornemmes som en fysisk virkelig
hed, helt tilsigtet fra instruktørens side, 
og begreber fra underholdningsindustri
en som længde =  kedsomhed, indhold, 
historie o. s. v., bliver derfor uvirkelige 
og uanvendelige i forsøget på en vur
dering af den. Man kan ikke slå den 
oven i hovedet med, at den er for lang, 
uden at fjerne hele dens udstrækning- 
i-tid-underlag.

Den er bygget op omkring tre hoved
personer, som hele tiden fortæller om 
deres tanker, og hvad de vil gøre -  
uden at de tænker ret meget eller gør 
ret meget. De er nemlig, som vi, lukket 
inde i et mønster, i roller, og deres lod 
er at tale ikke at handle. Eustache sny
der heller ikke på dette punkt. Han la
der konsekvent de fleste scener udspille 
sig bag lukkede døre, om det så er Café 
Flore’s terrasse, Maries lejlighed eller 
inde i en bil. Ja, på det tidspunkt hen
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imod slutningen, hvor Alexandre forlader 
Maries lejlighed i et anfald af gammel
borgerlig jalousi og midlertidigt har 
gjort sig selv hjemløs, skynder han sig 
ind i en bil for at finde sin trygge inde
lukkethed igen.

Med stor omhu har Eustache ladet 
sine personer leve i det mest dødsyge, 
pseudointellektuelle miljø i Paris, kvar
teret omkring St. Germain-kirken. Er der 
noget sted, man har tabt tråden til vir
keligheden, så er det her. Her handles 
ikke. Her tales og føles. Virkeligheden 
er her »de andre«. (Veninden som kom
mer i avisen på grund af en forbrydel
se). Eller den er erindringen, oh Proust! 
Og Alexandres tirader om maj-oprøret, 
hvor han pludselig oplevede en hel café 
græde. Men ikke engang gråden var 
rigtig. Den var fremkaldt af tåregas. 
Selv Veronicas brutale hospitalsvirkelig
hed, som hun er midt i altid, da hun bor 
på hospitalet, oplever vi kun som noget 
man taler om, når Alexandre besøger 
hende. Man ser ikke antydning af en pa
tient, hvad der i grunden heller ikke

ville være nogen motivering for, da det 
er Veronica og Alexandre, der er syge.

Filmen udspiller sig altså i et uvirke
ligt ord-univers omkring tre personer, 
som midt i deres kontante elskov er 
magtesløse og i grunden impotente. 
Manden i trekanten, Alexandre, er en 
inkarneret snylter, som lever af aforis
mer og en professionel følsomhed, beg
ge dele nok til at give ham tag over 
hovedet, og en mor, Marie, der holder 
hans garderobe i orden. Han er som 
gestalt udflydende og veltalende sådan 
at hans retorik camouflerer hans hold
ningsløshed og indholdsløshed. For at 
holde konfrontationen med den arbejds
krævende virkelighed på afstand, har 
han tillagt sig en boglig stil, som på 
én gang fascinerer og distancerer. Han

er typen, som har let ved at Komme i 
kontakt med andre, fordi han både er 
»morsom« og uforpligtende. Han er nær
mest det man på dansk ville kalde pud
sig. Takket være disse egenskaber, hvor
med han betaler for husly og fisse, er 
han nok i virkeligheden luderen i fore
tagendet.

I øvrigt ville jeg i de danske under
tekster have foretrukket den De-form, 
han excellerer i, da han jo netop siger 
De til alle sine damebekendtskaber und
tagen den fortidige Gilberte. Hun har 
ret til du-formen netop fordi hun er for
tidig og altså tilhører noget så eksklu
sivt som hans erindring. Udover det ta
ler han et lidt gammeldags fransk, og er 
i det hele taget i påklædning (halsklu
den), musiksmag o. s. v. stærkt knyttet 
til fortiden. En modernisering af det 
franske »boTte« til diskotek er heller 
ikke så god. Natklub er både mere 
neutralt og tidløst.

Alexandre er på mange måder en 
suspekt person, men der kan da også 
fremhæves nogle ganske få sympatiske

Scene fra
»Moderen og luderen«.

træk i hans karakter. Hans søgende væ
sen, en vis uimponerethed og en omend 
svag oprørskhed. Alt i alt er han en 
sammensat personlighed, de blandede 
følelsers mand, og det er jo ikke noget, 
man så tit oplever på film.

Der er også en masse stækket oprør 
i Veronica. Hun bærer på et erotisk op
gør med sin tid. Der er meget køn i 
hende, men igen køn oversat i ord. Hun 
knepper med sproget, samtidig med at 
hun udskriger sin fortvivlelse over tidens 
mangel på kærlighed. Hun lever helt ud 
uden egentlig at leve. Men hun er kon
kret i modsætning til Alexandre, som 
foretrækker abstraktioner og paradok

ser. Eks.: Så dér røg min Tampax igen 
op!

Marie er nok den mest menneskelige 
af de tre. Hun er også den eneste, hos 
hvem man finder en vis overensstem
melse mellem teori og praksis. Hun er 
også borgerlig, men giver i modsætning 
til de andre ikke indtryk af at være an
det. Hun er ikke oprørsk men i stand 
til at føle oprigtigt. Hun lever ikke prin
cipfast, men indretter sine principper 
efter hvad livet nu byder hende. Hun er 
også den, der taler mindst, men når det 
sker, er det for at sige noget! Alene 
herved er hun en undtagelse i denne 
så talende film. Alligevel lever hun som 
filmens øvrige personer i et akvarium, 
hvor Eustache har nedsænket sit ka
mera og holdt det i næsten konstant ro.

I et interview med Mette Knudsen og 
Chr. Braad Thomsen siger Eustache: »I 
stedet for at filme en stor overflade, har 
jeg villet filme et hul og gå i dybden 
med dette hul.«

I stedet for hul kunne man også sige 
et i borgerlighed indsyltet og indelukket 
univers.

Et egentligt psykologisk forløb er der 
ikke tale om i filmen. En handling, som 
bevæger sig fra et sted til et andet, er 
der heller knapt nok tale om. Filmens 
verden er stiv og ubevægelig. Den ryt
me og det forløb Eustache har valgt 
er derfor nærmest etnografens. Han er 
videnskabsmanden, der filmer indtil hver 
situation af sig selv er færdig, og de 
undersøgte går ud af kameraets synsfelt. 
Hvad personerne foretager sig, når de 
er oppe af hullet, hverken antydes eller 
underforstås. Det er kun, hvad de fore
tager sig, når de er i hullet, der har 
hans interesse. Denne »videnskabelige« 
fremgangsmåde er et konsekvent brud 
med en filmæstetik, den psykologiske 
sekvensinddelte filmfortælling, og på 
disse sine egne præmisser er filmen lyk
kedes. På denne baggrund fungerer 
skuespillerne.

Kameraføringen er hovedsagelig nøg
tern, men undertiden forfalder den til en 
næsten nostalgisk æsteticeren, og så er 
vi pludselig tilbage i den gammeldags 
spillefilm igen. Men i det store og hele 
er kameraføringen behagelig fri for psy
kologi og symbolik. Det samme gælder 
lydsiden, som er helt konsekvent og 
fremragende. Et eksempel: Musikken er 
ikke underlagt filmen, men optræder i 
den, når personerne har lyst til at høre 
musik. Imod slutningen sidder Berna
dette Lafont på en seng alene og lytter 
til Edith Piafs »Les Amants de Paris« i 
samfulde 3 minutter og 7 sekunder, og 
pladen er meget slidt! Etnografen lader 
musikken optræde som en del af de ind
fødtes kulturmønster, han bruger den 
ikke til at understrege stemninger eller 
markere overgange.

Til sidst det måske vigtigste spørgs
mål: Hvad vil han så med denne struk
turalistiske film? Så vidt jeg kan se og 
læse den, viser han billeder fra den bor
gerlige kærligheds ruiner. Det lukkede,
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livsfjerne univers er nævnt. En anden 
ting er, at personerne bæller sig med 
sprut for at dæmpe eller stimulere deres 
sanser. De er bundne af fortiden uden 
tro på fremtiden, eftersom de knapt ken
der nutiden. Når Alexandre taler om 
Sartre, der drikker sig fuld, er det vel 
sit eget billede, han taler om. Eksisten
tialisten, som kun har en svag evne til 
at føle (for sig selv) tilbage, og som 
når han møder en vilje, der er større 
end hans, falder kraftløst sammen, end
og parat til at indgå ægteskab! Og 
sanselighedens oprører, Veronica, skju
ler bag sine verbalonanier kun ønsket 
om at blive gift! Eller skal man se slut
ningen sådan, at den bare falder på det 
sted, strimlen løber ud og at det hele 
fortsætter. Det samme impotente ord
gyderi?

Ole Michelsen

Ryd forsiden
Ben Hecht og Charles MacArthur skrev 
deres skuespil »The Front Page« i slut
ningen af tyverne. Det blev første gang 
filmatiseret af Lewis Milestone i 1931 og 
anden gang af Howard Hawks (»His Giri 
Friday«) i 1940. Efter en del års glemsel 
blev skuespillet genoptaget i New York 
og London for et par sæsoner siden, og 
det kom også op i Danmark (på Det Ny 
Teater) i forrige sæson.

»Front Page« er en god, kontant og 
vittig tekst, som det selvfølgelig har 
været nærliggende at filmatisere igen, 
når man nu stod med de rette kræfter, 
der kunne gøre filmen til en kassesuc
ces. Der er forsåvidt heller ikke nogen 
grund til at fare over Billy Wilders fil
matisering af skuespillet og myrde den 
med store armbevægelser og fagter. 
Den fungerer så godt, som skuespillet 
ville fungere med samme rollebesæt
ning. Den er morsom og underholdende, 
men efter at have set filmen, sidder man 
alligevel tilbage med en lumsk fornem
melse af, at alting ikke er blevet helt så 
godt, som det burde være.

For ikke at være helt uretfærdig over
for filmen, kan man starte med at se 
bort fra de to forudgående filmatiserin
ger af samme historie. Det er nu en halv 
snes år, siden jeg så Milestone-filmen, 
og jeg mindes den som meget under
holdende (sikkert af de samme grunde, 
som jeg finder »Ryd forsiden« under
holdende). Hawks-filmen var straks en 
helt anden sag. I den dynge af geniale 
komedier, Hollywood kastede af sig i 
30’erne, er der få, om overhovedet no
gen, der står så stærkt den dag i dag 
som »His Giri Friday«, så det vil ikke 
være helt retfærdigt at slå Wilder oven 
i hovedet med den.

Tilbage står vi så med »Ryd forsiden«, 
som vi ifølge udlejningsselskabet »har 
ventet på at grine ad siden 1928« (i øv
rigt foregår filmen i 1929). W ilder har 
valgt den ligefremme metode at holde 
sig tæt til skuespillet som skuespil. Der

Walter Matthau 
i »Ryd forsiden«.

ved har han undgået at ødelægge histo
rien, men han har til gengæld ikke for
mået at lægge noget til den.

Som et stykke teater-mekanik funge
rer »Front Page« helt perfekt, både som 
skuespil og i Wilders version. Wilder 
har været så åbenlyst fascineret af selve 
skuespillets mekanik, at han har kon
centreret al sin opmærksomhed om per
sonernes koreografi og replikkernes 
tempo, fremfor at skabe den accentue
ring, som klipningen giver ham mulighed 
for. Det er betegnende for Wilders me
tode, at næsten hele »Ryd forsiden« af
vikles i lange halvtotale og totale ind
stillinger, og at filmen så godt som in
gen nærbilleder rummer. Man kunne på
stå, at Wilder har valgt at lave et stykke 
affilmet teater fremfor en film. Man kun
ne også, på et bredere plan, påstå, at 
Wilder har valgt at lave farce fremfor 
komedie. Den manglende fysiske nær
hed med filmens personer erstattes af 
en frygtelig masse fysik. Der tales i ka
skader og fares ud og ind, og det er 
altsammen vældig morsomt, men ikke 
særlig interessant.

I denne ramme dræbes naturligt nok 
flere af filmens personer og får en un
derlig marionet-agtig karakter. Værst 
går det ud over Jack Lemmon, hvis vir
kelige force, selv i de mest frenetiske 
komedier, jo netop har ligget i under
spillet. Og typisk nok kommer Walter 
Matthau flot igennem med hele sin 
buldrende fysik og sit velkontrollerede 
overspil.

Filmens svaghed rækker imidlertid ud
over denne -  godt nok vigtigste -  side 
af sagen, for selv om W ilder fortæller 
sin historie i klart overskuelige billeder, 
lykkes det ham alligevel gang på gang

at svigte selve mekanikken i intrigen. 
Det er igen et spørgsmål om fortælle
stilen. I de relativt lange indstillinger er 
det ikke altid klart, hvor man som til
skuer skal skelne imellem de intrige
bærende replikker og de rene dialog
vitser. I det hele taget afvikles filmen 
i et tempo, man næppe har oplevet ma
gen til siden Hawks’ 30’er-komedier, og 
i en fuld og opstemt biografsal drukner 
alt for meget af filmens dialog i den al
mindelige forvirring. Den gamle tommel
fingerregel, der siger, at totalbilleder 
benyttes til at skabe overblik, holder 
ikke stik her.

Wilder anklages ofte -  og ofte fejl
agtigt, forekommer det mig -  for at 
være de grove virkemidlers mand. Jeg 
har set en del Wilder-film, der ikke pas
ser ind i den skabelon, men »Ryd for
siden« gør. Wilders egne tildigtninger 
til manuskriptet er ikke mange, men de 
er nok så betegnende for hele hans 
holdning til filmatiseringen af »Front 
Page«. Værst er selvfølgelig gadesce
nerne med biler og motorcykler i vild 
jagt.

I sin bog om Howard Hawks skriver den 
engelske kritiker Robin Wood om »Han, 
hun og leoparden«, at den måske er 
Hawks’ morsomste komedie, men ikke 
hans bedste. Når så mange kritikere har 
udnævnt »Ryd forsiden« til at være W il
ders morsomste film siden »Ingen er 
fuldkommen«, må jeg svare dem med 
Woods sentens. Jeg ville være fuld af 
løgn, hvis jeg påstod, at jeg ikke havde 
moret mig til »Ryd forsiden«, men Billy 
Wilder er for god en instruktør til, at 
jeg kan stille mig tilfreds med at sige 
ha-ha i et par timer og derefter konsta
tere, at jeg har glemt alt om hans sidste 
film fem minutter efter, at jeg har forladt 
biografen.

Ib Lindberg
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Vi bli’r ikke gamle 
sammen
Maurice Pialats »Vi bli’r ikke gamle 
sammen« er på overfladen en bittersød 
historie om opløsningen af et kærlig
hedsforhold; dybere set er den en skil
dring af menneskelig tomhed og sjæle
lig nød af næsten bresson’ske dimensio
ner. En film om det uendeligt vanske
lige i at nå ud over sin egen begræns
ning og give af sig selv.

Jean har i 11 år været gift med Fran- 
poise, men har gennem 6 år haft et for
hold til Catehrine. Deres forhold er dår
ligt; Jean behandler Catehrine brutalt og 
fuld af foragt, og selvom forsoningerne 
er søde, bliver forholdet efterhånden så 
belastet, at Catehrine ønsker at afslutte 
det. Mens hendes følelser svækkes, for
stærkes Jeans. »Jeg har aldrig elsket 
dig som nu,« siger han, da han indser, 
at Catehrine virkelig er ved at glide fra 
ham, og hans brutalitet og selvmedliden
hed er afløst af en skræmmende tom
hed, »Livet er skønt, men jeg er lukket 
ude,« siger den før så kyniske Jean, idet 
han citerer den italienske forfatter Pa
vese, der netop skrev ud fra en følelse 
af melankoli og ensomhed. Til sidst skil
les de to, Catehrine søger tilflugt i et for
nuftsægteskab, og Jean fortsætter sit 
forliste ægteskab med Franpoise.

I en stærkt elliptisk form af kronolo
gisk fortløbende sekvenser gennemspil
ler Pialat som en komponist sit i grunden 
banale tema med en særegen form for 
hårdhændet følsomhed. Den ene scene 
ligner den anden, skænderi - brud - for
ening, men er alligevel varieret så me
get, at nedtællingen til det endelige brud 
er tydelig. I filmens første halvdel gen
giver ellipserne og de ganske korte se
kvenser -  for uformidlede og afhuggede 
i flere tilfælde -  krampetrækningerne i 
de tos forhold. »Du må aldrig mere kom
me igen,« be’r Catehrine Jean, og straks 
klippes der frem til en ny lokalitet, hvor 
de to atter er sammen. I filmens anden 
halvdel bliver sekvenserne længere 
modsvarende den stigende tomhed i 
forholdet. Den enkelte sekvens står fort
sat næsten uklippet og statisk i en na
turalistisk stil, der minder om den hos 
Rohmer og Eustache. Kameraet er der 
blot, stædigt registrerende f. eks. de 
halvbillige hotelværelser med de blege, 
blomstrede tapeter -  det nærmeste Jean 
og Catehrine kommer til et hjem -  samt 
hvad der bliver sagt og ikke mindst ikke 
sagt. Der ligger en tragisk deterministisk 
undertone i stilen, og som filmen skrider 
frem, stiger den i intensitet, mens vi be
væger os fra det ydre til det indre dra
ma. Stærkest står sekvenserne helt mod 
slut med lange samtaler, der kører i ring 
om det følelsesmæssige nulpunkt, og 
som Pialat lader ende i en køren i tom
gang. Personerne, der blot sidder og 
taler og gør det så længe, at de bliver 
nøgne, og en ildevarslende tavshed op
står, som f. eks. i scenen med Jean hos

Catehrines forældre, hvor det pludseligt 
biiver enormt vigtigt for faderen at tæn
de sig en cigaret og pille ved en flaske
prop. Den stille asketiske stil er kræ
vende, men den bringer os helt ind un
der huden på personerne.

Pialat forholder sig sympatisk solidarisk 
til sine personer. Han accepterer deres 
begrænsninger -  Catehrines umodne 
laden stå til, Jeans voldelige afstum- 
pethed -  og bliver på intet tidspunkt 
nedladende eller misantropisk. Catehri
ne er nok småborgerlig og ordinær med 
sine ungpigedrømme om at slippe væk 
fra 9 til 4 kontorjobbet gennem en kar
riere som fotomodel, men hun er først 
og fremmest en ung kvinde, der forgæ
ves rækker hånden ud mod et andet 
menneske. Og Jean er nok en usympa
tisk børste, men han er også en fange 
af sit eget billede af sig selv med skjor
ten knappet så tilpas ned, at mandighe
den på brystet er synlig. I en sådan 
mandig/brutal rolle er det ikke helt let 
at vinke farvel til sin elskede i et tog -  
»kører det tog da aldrig« -  eller at give 
hende en kjole, som man omhyggeligt 
har vaigt, eller en ring, som har tilhørt 
en bedstemor. Det er Pialats og Jean 
Yannes store kunstykke at formå at ven
de ens antipati mod Jean til en medfø
lende sympati fremfor til et godtende 
’det var sgu godt, dér kom han ned med 
nakken’. Hustruen står svagere og ikke 
helt tilfredsstillende. Hun behandler 
Jean med en næsten moderlig ømhed, 
men hun synes at ligge så langt over 
ham, hvad modenhed angår, at man har 
vanskeligt ved at forstå, hvordan deres 
forhold har kunnet holde så længe.

Angsten for at være alene er filmens 
tilgrundliggende tema. »Jeg er bange, 
når jeg er helt alene,« siger Catehrine 
og giver dermed forklaringen på, hvorfor 
hun i så lang tid har fundet sig i Jeans 
simple behandling af hende. Hendes di
lemma udtrykkes rørende og befriende 
humoristisk, da hun beder Jean om at 
gå hurtigere, hvis han vil følge efter 
hende. Catehrines bedstemor har købt 
et hus, men ingen af børnene kommer og 
besøger hende. »Jeg købte det til bør
nene, men de kommer ikke,« beklagede 
hun sig, »o g  en dag er det hele forbi, 
og jeg dør med åben kæft.«*) Jeans far 
bor ligeledes alene og fortæller om, 
hvordan han og moderen i sin tid gik ud 
sammen for at samle kantareller og kom 
hjem sammen med muleposerne fulde. 
Nu sidder han alene og renser de kanta
reller, som han også har samlet alene. 
»Du kunne godt være blevet lidt læn
gere,« siger han til Jean efter dennes 
pligtbesøg, og der er en gribende søgen 
mod kontakt, da han kejtet kysser søn
nen farvel.

Jeans problem er vanskeligheden ved 
at komme ud af ensomheden og mod
tage den fremstrakte hånd. Hustruen er 
netop vendt hjem fra en rejse i Rusland, 
og hun fortæ ller ham om, hvordan rus
serne ikke er bange for at vise deres fø
lelser, men bliver ved deres elskede fra

morgen til aften, uden at de snakker så 
meget derom. Franskmændene er der
imod kyniske og bange for at blive til 
grin. Jean passer godt til disse noget 
naive nationalitetsdefinitioner. Forholdet 
til hustruen er præget af den totale lige
gyldighed fra hans side, og forholdet til 
Catehrine er en række stakkede stunder 
i en frokostpause eller i en week-end. 
Det er kørt i sænk på grund af hans in
dre splittethed og manglende evne til at 
komme ud af den hårde skal. Med sit 
stadige spørgsmål, om hun nu også el
sker ham, har han sendt følere ud i ste
det for følelser med det resultat, at han 
har mistet hende.

Men tabet af Catehrine kan på længere 
sigt blive hans redning som menneske. 
Gennem det har han følt noget og er 
nået ud over sig selv. I afskedsscenen, 
paradoksalt nok et nådens øjeblik, er 
de to hinanden nærmere end nogensin
de tidligere. »Jeg kommer aldrig til at 
røre dig mere, som sådan her,« siger 
Jean og berører med hånden hendes 
kind for en sidste gang. Da han har ta
get afsked med hende og kører i sin bil 
gennem Paris, ser han hende i et til
bageblik, og mens billedet langsomt to
ner over i brun-sort og forsvinder, hører 
man for første gang i hele filmen musik. 
-  Måske der alligevel er håb for Jean.

Jens Bruun Christensen.
*) Pialats efterfølgende film hedder netop »La 
guente ouverte« (=  Den åbne kæft).

Øverst Jean Yanne som Jean, 
nederst Marlene Jobert som 

elskerinden, i »Vi bli'r ikke 
gamle sammen«.
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Alice i eventyrland
I en tidligere artikel (Kosmorama nr. 
117) har jeg -  med udgangspunkt i den 
russiske eventyr-»morfolog« Vladimir 
Propps model -  søgt at opridse mønste
ret bag de Disney’ske langfilm: En helt/' 
heltinde (i reglen et barn eller en dyre- 
unge) placeres i en krise/valg-situation, 
hvor en række prøvelser eller fristelser 
skal overvindes, for at hovedpersonen 
med forøget indsigt kan indtræde i de 
voksnes verden. I denne udviklingspro
ces indgår en række (ofte overnaturlige) 
hjælpere (smådyr, dværge, feer og trold- 
mænd) samt forskellige kategorier af 
modstandere (brutale magtmennesker, 
dæmoniske damer o. s. v.). Resultatet af 
kampen kan (fra Disneys side) være en 
utvetydig stillingtagen til fordel for bar
nets fantasiverden. Men i reglen klinger 
den romantisk-dualistiske konflikt ud i 
et kompromis mellem hverdag og eventyr 
-  mellem de voksnes fornuft og heltens/ 
hjælpernes ideale/altruistiske stræben.

»Alice in Wonderland« -  som ikke ind
gik i artiklen, med den enkle begrundel
se, .at jeg ikke havde set filmen -  mod
svarer nøje dette mønster. Man ville til
med kunne placere prologen til denne 
film som en art motto for Disneys sam
lede langfilms-oeuwe. Fra forteksternes 
sungne »Der er et wonderland, hvis du 
kan finde det« (den danske oversættel
se brillerer ikke just ved gratie!) glider 
kameraet ned over Alice og hendes for
nuftige storesøster, der læser højt af 
en historielektie. »Hvordan kan en bog 
være interessant uden billeder?« klager 
hovedpersonen og tilføjer: var det mig, 
der bestemte, skulle bøger ikke være 
andet end billeder (som tegnefilmene). 
»Eventyr!« fastslår storesøster. Men 
Alice er allerede langt inde i sin fantasi 
om en anden verden, hvor alting skal 
være lige omvendt af her -  hvor katten 
skal opføre sig som et menneske (ud
gangspunktet for Disneys »antropomor- 
fiserende« stil) o. s. v. Ledemotivet for 
de Disney’ske hovedpersoner, den aske- 
pot’ske ønskedrøm, er anslået: Rejsen 
ind i vidunderland kan begynde.

Men fra dette punkt sker der skred i 
mønsteret. Alices jagt efter eventyret -  
den flygtende kanin med lommeuret -  
implicerer klart de vanlige prøver og 
modstandere. Men de tilsyneladende 
hjælpere i historien har ikke stort at 
skaffe med de kluntet-elskelige feer og 
småmus’ faste galleri. De har alle -  som 
Filurkatten udtrykker det -  et strøg af 
noget tosset over sig, fra det små-ex- 
centriske til det decideret »gale« (»The 
Mad Hatter«), I Lewis Carrolls ånd ud
folder de deres væsen i frit strømmende 
associationer og ustyrlige paradokser, 
helt uden øre eller følelse for Alices sø
gen. Selv de yndigt udseende blomster, 
der forsikrer Alice, at hun kan »lære 
mange ting« ved at lytte til dem -  hjæl
pernes vanligt »pædagogiske« funktion 
i langfilmene -  afsløres brat som et kor 
af snobbet selvoptagne mokker, der ikke

giver elefantdamerne fra »Dumbo« noget 
efter i ondskabsfuldt bigotteri. -  Disney 
har selv været opmærksom på dette 
problem i filmen: Han fandt den » f i l le d  
w ith  w e ird  c h a r a c te rs «  og beklagede, at 
han ikke -  som oprindelig planlagt -  
havde givet Alice en fast følgesvend, en 
blikridder, hvis gode hjerte kunne vække 
publikums sympati.

Fra en indtrængen i ønskedrømmens 
verden udvikler »Alice i Eventyrland« 
sig således meget hurtigt til noget i ret
ning af et mareridt: De størrelsesforan
drende kager virker ukontrollabelt og 
-  hovedsagelig -  ubelejligt, heltinden 
trues af såvel druknedød, indebrænding 
som forsvinden i den mørke skov, hvor 
uhyggelige øjne glimter i budskadset og 
en forjættende sti fejes væk, så hurtigt 
som den kom. I denne sekvens, hvor 
Alice er faret vild, får man tillige den 
»moralske« udlægning af handlingen, 
som ellers først plejer at følge i slut
ningen. » J e g  g le m m e r  d e  mange g o d e  
rå d «  (fra egen og voksen side), fordi 
» je g  tæ n k e r  k u n  p å  e v e n ty r«  græder 
hovedpersonen. I det gængse Disney- 
mønster betyder prøverne og mødet 
med det overnaturliges verden i reglen 
en u d v id e ls e  af heltens bevidstheds
sfære: en positiv impuls, som så vidt 
muligt bør overføres til det rationelle 
hverdagsliv. I »Alice in Wonderland« 
synes der snarere at være tale om et 
k o r r e k t iv  af en for overstrømmende fan
tasi: Det er mødet med en »perverteret« 
eventyrverden, hvor der er frit spillerum 
for de destruktive kræfter, som fører 
Alice tilbage til den ligevægt mellem 
fornuft og fabulation, virkelighed og 
drøm, der er målet for udviklingspro
cessen i den Disney’ske langfilm.

Lykkeligvis er Disney -  som alle be
tydelige moralister -  sjældent mere in
spireret end i afmålingen af det lovløse 
eller rent ud dæmoniske. Det afføder 
filmens egentlige »antologistykker« (og 
måske ville man overhovedet yde den 
størst retfærdighed ved at betragte den 
mindre som en sammenhængende be
retning end som en art musical, hvor 
handlingen -  den spinkle tråd i forføl
gelsen af kaninen -  slynger sig om en 
række deciderede s h o w -p ie c e s )  Såle
des nås det første højdepunkt ved de 
indlagte (»Through the Looking-glass«) 
figurer Tweedle-dee og Tweedle-dums 
historie om »Hvalrossen og tømmerman
den«: et pragtfuldt makabert massemord 
på et kuld lige så nysgerrige som ben
løse østers, der serveres »on the half 
shell« -  i deres kyser! Som et mod
stykke til den brutale hvalros og den 
tåbelige tømmermand står slut-sekven-

I Eventyrland møder Alice bl. a. det 
komiske par Tweedle-dee og 

Tw eedle-dum  (1. fo to ), der fo rtæ ller  
historien om hvalrossens østersgilde 

(2. foto). Andre besynderlige frem
toninger er Filurkatten (3. foto) og den 

gale hattemager (4. foto) samt den 
skrappe dronning og hendes hof 

(5. foto).
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sens snedigt-dæmoniske Hjerterdame 
(Disneys skurke-galleri veksler i reglen 
mellem disse tre kategorier), som med 
sadistisk fryd herser med sit pjok af en 
konge og spillekortenes vifte-formatio
ner (Sigrid Horne-Rasmussens krigs- 
kommandersergent-brøl: »Af med knop
pen!« betegner eftersynkroniseringens 
egentlige kup). Og som det indiskutable 
toppunkt i filmen regerer det totale 
anarki i hattemagerens te-selskab, hvor 
den uløselige opgave -  at finde visuelle 
ækvivalenter for alle verbale p u n s  o g  
jo k e s  i Carrolls tekst -  er indfriet med 
bravour fra den overskårne »halve« kop 
te til lommeuret, der løber løbsk: Dis
neys musikalske og koreografiske fan
tasi i et formeligt festfyrværkeri af non- 
sens-humoristisk genialitet.

Henrik Lundgren

P S : Et hjertesuk i denne forbindelse: 
Kunne man dog ikke bare ved den sene 
aftenforestilling køre den originale ver
sion i stedet for den danske eftersyn
kronisering? Netop i »Alice«, hvor sam
spillet mellem ord og billede er så tæt, 
er det temmelig katastrofalt at få en 
serie »butterflies«, der lander på en 
blomst med vinger som smør-dryppende 
ristet brød, oversat ved »sommerferie
fugle« i kommentaren.

Richard
Det må være frustrerende at være ideali
stisk politisk forsvarer af USA. Stri
bevis af harmfuldt tilbageviste »venstre
orienterede« anklager har efterhånden 
vist sig ikke at være venstreorienterede, 
men så sande, at de ihærdige forsvarere 
indså, at sandheden kunne være ven
streorienteret; og så var der jo kun til
bage at angribe ytringsfriheden, der i 
forvejen har sygnende kår i Danmark 
med vor skæve og i vid udstrækning 
økonomisk betingede adgang til ordet.

Det må også være frustrerende at 
være idealistisk politisk forsvarer af 
USA, når man ser den række af helt 
anderledes hvasse og dissekerende an
greb, der kommer fra USA selv. Måske 
er det noget af baggrunden for den 
iver, State Department og dets talerør 
i udlandet lægger for dagen, når uden
landsk kritik skal imødegås. Under alle 
omstændigheder må disse idealistiske 
politiske forsvarere med undren bemær
ke sig det frisprog, amerikanerne selv 
benytter i den interne kritik, og kon
statere, at det vist er stærk tradition i 
den amerikanske form for demokrati.

Hvad er en Peter Watkins orgiastiske 
»Straffeparken« imod de politiske film 
fra »Kandidaten fra Manchuriet« til »Af
lytningen«, hvad er en fransk essay-film 
som »Langt fra Vietnam« imod »Winter 
Soldiers« eller »Hearts and Minds«, 
hvad er Bergquist &. Bendriks »Mr. Pre- 
sident« mod de Antonios »Millhouse«.

»Richard« kunne kun være lavet i 
USA. Den er efter alle europæiske

Richard M. Dixon 
i titelrollen i »Nixon«.

æresbegreber unfair. Den svindler rask 
væk med fortid og nutid, med digt og 
virkelighed, med filmcitater og verbale 
citater, og den gør det i den klare hen
sigt at gøre en mand og det system, 
han står for, de idealer, han hylder, til 
grin.

»Richard« er konstrueret af Lorees 
Yerby og Harry Hurwitz og stjernerne 
er Richard M. Nixon og skuespilleren 
Richard M. Dixon, der ligner den faldne 
ufejlbarlighed til forveksling.

Konstruktionen begynder med, at 
Nixon er blevet valgt til præsident og 
mindes sin karriere, der egentlig først 
begyndte rigtigt, da han lagde ind på 
en annonce og fik jobbet som politiker. 
Hans bagmænd er tre drevne promo
tors, en sydstatsmand, en irer og en 
italiener, og de ser store muligheder i 
den ærgerrige, true blue og relativt 
clean-cut all-American boy. Men altså 
kun relativt, så de sender ham til en 
mindre plastisk operation hos John Car- 
radine. Operationen mislykkes, ser man 
tydeligt på Carradine, da bandagerne 
fjernes og den Nixon, vi alle kender, 
kommer til syne. De tre bagmænd er 
også betænkelige, men Nixons indsats 
i McCarthys heksejagt er så overbevi
sende engageret, at de overvinder be
tænkelighederne. Han kommer i rigtig 
politikerlære. Han bliver dog slået af 
Kennedy, og da han flytter til Califor
nien, taber han valget til guvernørpo
sten. Men som han i nederlagets stund 
følte Guds nærhed, således føler nu 
også Gud Dicks nærhed og sender ham 
en skytsengel. Dick er ikke videre syg 
med denne engel, der 'ligner Mickey 
Rooney’ (og er Mickey Rooney), men 
det lykkes engelen at indgyde Dick nyt 
mod. Han gennemgår en kur å la »Clock- 
work Orange« og bliver et nyt og hård
ført menneske. Han stiller op og vinder. 
Hans tre bagmænd er glade. Og filmen

slutter med endnu en drejning. Det er 
de tre, der har lavet filmen. Også den 
er de tilfredse med.

Idag virker filmen som en ubarmhjer
tig latterliggørelse af USAs første pla
stic-præsident, som de Antonio kaldte 
ham, men den er skabt i 1972, hvor or
det ubarmhjertig aldrig ville være duk
ket op i denne sammenhæng. Den store 
manipulator bliver her manipuleret ud 
af det ovale kontor så pan-cake’n krake
lerer og skorperne fyger omkring hans 
medarbejdere. Et højdepunkt i så hen
seende er en sammenklipning af en do
kumentarisk optagelse af Nixons prøver 
før en TV-tale med en række spillede 
scener med de tre bagmænd, der in
struerer ham, og hvor deres tålmodig
hed sættes på en alvorlig prøve under 
hans nervøse overivrige forsøg på at 
være charmerende og naturlig.

Filmen rummer naturligvis også den 
uforglemmelige Checkers-speech, hvor 
Nixon i TV (med en af skræk og sminke 
stivnet Pat lidt til en side) gjorde rede 
for sine økonomiske forhold og dermed 
forsøgte at tilbagevise anklager for flos
sede transaktioner og nepotisme. Det 
eneste, han nogensinde havde taget 
imod, var en lille hundehvalp. Og den 
gav altså navn til talen, der -  hvad der 
kan undre idag -  reddede Nixons po
litiske liv i Californien. Men i dag kan 
man vel undre sig lige så meget over 
Glistrup eller Poulsgaards TV-fremtræ- 
den og den deraf følgende effekt.

Ikke alt i »Richard« er lige vellykket 
satire, men skønhedspletterne overstrå
les af højdepunkterne som i en doku
mentarisk scene, hvor Nixon under en 
banket er så optaget af at konversere 
sin sidemand, at tjeneren ikke kan kom
me til at servere isdesserten for ham. 
Da Nixon ser, at han ingen is har fået, 
skovler han diskret halvdelen af sin 
borddames is over på sin tallerken. 
What a man!

Poul Malmkjær
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Emmanuelle
I 1963 (nogle mener 1961) udgav forlæg
geren Eric Losfeld clandestint en ro
man, »Emmanuelle«, forfattet af pseudo
nymet Emmanuelle Arsan. Det første op
lag var på 500 eksemplarer, og bogen 
blev solgt -  og hastigt udsolgt -  under 
disken i Losfelds daværende boghandel 
i Rue du Cherche-Midi i Paris. I 1967, 
og efter succes’en med »Histoire d’O«, 
vovede han en regulær udgivelse på »Le 
Terrain Vague«, og bogen blev lanceret 
som en fransk diplomatfrues åbenhjer
tige skildring af sin indføring i den sande 
erotisme. Den danske oversættelse 
(Borgen 1968) druknede delvis i tidens 
strøm af erotisk litteratur.

Et aldrig tilbagevist rygte ville vide, 
at bag pseudonymet gemte sig André 
Pyere de Mandiargues (som var med
forfatter af »Histoire d’O«). Franske 
litterater mente at kunne genkende sti
len, og selv om »Emmanuelle« for en 
overfladisk betragtning aldrig når »Hi
stoire d’O« i dristighed, så ligner de to 
bøger dog hinanden på flere punkter. 
De er begge af typen »roman d’appren- 
tissage«, skildringer af en læretid, hvor 
hovedpersonen slutteligt erkender sig 
selv i forhold -  erotisk -  til sine omgi
velser, de er begge en kvindelig hoved
persons bekendelser, og de følger beg
ge den erotiske franske romans klassi
ske mønster med en ejakulatorisk strøm 
af filosofiske betragtninger ind imellem 
de mere folkelige udskejelser.

Men »Emmanuelle« er alligevel et 
kraftigt brud med forgængerne. Hvor 
ikke mindst det 19. århundredes erotiske 
roman i tidens og industrialismens ånd 
var præget af eroteknik, og hvor en 
bog som »Histoire d’O« -  trods alt -  blot 
cementerer et ekstremt udtryk for en 
gængs kønsmoral og rollefordeling, her- 
re/slaveforholdet, dér bryder »Emma
nuelle« anderledes farligt igennem med 
sin hævdelse af hovedpersonens ad
gangsret til erotismens sande univers, 
til den rene »erosfære«, hvor begrebet 
erotisme tværtimod at knyttes til noget 
sygeligt anses for den ideelle filosofi 
også for kvinder. Det går stik imod den 
filosofi, der gennemsyrer samfunds
mønstret, og det går stik imod den filo
sofi, der ligger bag størsteparten af 
pornografien. Emmanuelle, bogens tyve
årige hovedperson, søger og ledes frem 
til en erkendelse af, at erotismen er 
drømmens sejr over virkeligheden. Hun 
har været en »afrettet« kvinde i en så
dan grad, at da hun bliver spurgt, hvad 
hun anser for det vigtigste her i livet, 
svarer hun: »Beaucoup jouir«, at komme 
meget (ikke »lege meget«, som det blev 
oversat til i filmen), men her viser hun, 
at hun ligger under for den mandsskab
te orgasme-filosofi, der går igen i samt
lige trivial-pornografiske film. Hun føres 
siden frem til erkendelsen af, at ero
tisme ikke er ejakulation, men erektion, 
at »jagten« er det egentlige, ikke »byt
tet«. Hun bliver et erotisk menneske i

stedet for en erotisk afrettet kvinde 
(som det vises in extremis i »Histoire 
d’O«).

Det er naturligvis en dristig historie i 
en kultur, hvor det er moderen, lude
ren og helgeninden, der skiftevis til- 
bedes/hades/accepteres, og Losfeld så 
sikkert rigtigt, da han lod O bane vejen 
for Emmanuelle.

Det forekommer mig indlysende at 
filmatisere netop denne roman efter den 
strøm af erototekniske film, der hidtil 
har skullet gøre det ud for biograf
pornografi. I bogens afgrænsede ver
den, europæernes ophøjede og beskyt
tede liv i Bangkok, er gudsbegrebet så 
langt, langt væk, at man kan tillade sig 
at søge et andet inde i sig selv, hustru
rollen er så praktisk fordelt på en række 
villige tjenestefolk og på almindelig 
konebytning, når ennui’en presser på, 
og moderskabet ligger et sted i frem
tiden, hvis man vil. Filmen ville kunne 
koncentrere sig om det centrale tema, 
Emmanuelles møde med erotismen.

Men den tør ikke.
Nu må det straks siges, at »Emma

nuelle« trods alt i sit hjemland Frankrig 
har haft en sociologisk betydning, som 
man næppe forstår i det porno-blaserte 
Danmark. Den har -  selv i sin soft-core 
version -  brudt en breche og etableret 
et frisprog, som det ville have krævet 
hundredevis af enkelt-indslag i ellers 
konventionelle film at få gjort til en 
vane og dermed acceptabelt. Den har 
gjort det med to elementer, som nærer 
almindelig anerkendelse i toneangiven
de parisiske kredse: mode og dybsin
dig tale.

Scene fra 
»Emmanuelle«.

Hvert billede i »Emmanuelle« modlys
glimter af sin instruktørs oprindelige 
metier som modefotograf. Just Jaeckin 
har med omhu dyrket det billed-æsteti- 
ske. Hans scener kunne omklippes til 
ca. 90 reklamefilm for Martini og Du- 
bonnet (afrodisiakum -  hvis De holder 
af at få gæster!). Hans lys er super- 
soft, hans farver morgen- og aftenstem
ninger lånt fra Lelouch, og hans deko
rationer og kostumer er rene udstillings
vinduer eller mondæne antikvitetsforret
ninger. Alt er draperet taktisk klogt 
rundt i billedfladen og rundt om krop
pene, og alt for æstetikkens skyld. Fil
men er fuld af smukke ting, og ingen 
af »realismens råheder« får lov til at 
forstyrre de elskende eller os tilskuere. 
Vor heltinde sveder endda æstetisk.

Den dybsindige snak er -  som man vil 
forstå -  arvet fra romanen. Manuskript
forfatteren Jean-Louis Richard (tidl. 
medarbejder for bl. a. Truffaut og in
struktør af bl. a. »Mata Hari«), har med 
en hækkesaks skåret en række især 
mindre betydelige filosofiske afsnit ud 
af romanen, og det samlede indtryk er 
blevet så tilpas diffust, at ingen rigtig 
får hoved og hale på det og derfor er 
tilbøjelige til at mene, at det er dyb
sindigt.

De to elementer, der har »solgt« fil
men i Frankrig (og her?), er samtidig 
udtryk for ophavsmændenes svigten. De 
har ikke haft mod til at føre romanens 
farlighed over på filmen, og i stedet har
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de præsteret en mondæn, småuartig og 
bundtraditionel comédie des moeurs. 
Selv i mindre detaljer har de søgt til
bage til de gængse adfærdsmønstre og 
moralbegreber, men værst er det natur
ligvis, at en række af hovedpersonens 
»lærestykker« er overført på filmens 
mandlige personer og anskuet fra deres 
synspunkt (massagen, den voyeuristiske 
tjener, natklubben o. a.), ligesom de har 
»dramatiseret« filmen med en række 
udtryk for forelskelser og jalousi, der 
er bogens ide helt fremmede. En figur 
som den kolde, uudgrundelige Bee, en 
amerikansk mannequin, bliver i filmen 
til en sporty »butch«, som Emmanuelle 
tuder over, og som hendes mand bliver 
gribende jaloux på (han ender med at 
»hævne« sig ved at gå i seng med en 
helt tredie, og mens det står på ses 
en side i et tidsskrift: Help is on it’s 
way). Det er som hos Cavling, når han 
er dristigst. Værst af alt er dog den 
konventionelle rolle, der tildeles skik
kelsen Mario, i bogen Emmanuelles 35- 
årige lærer i erotisme. I filmen er han 
gjort til en 65-årig libertiner med hang 
til lavmælt snakkesalighed, og i et og 
alt står han som en genkendelig repe
tition af forskellen på »ung erotik« og 
»gammel erotisme«. I Alain Cunys for
stenede fremstilling er han let at afvise 
som »en gammel gris«, som Emmanuelle 
af kedsomhed og mangel på viljestyrke 
lader sig »forlede« af. »En gammel gris« 
på 35 år havde været enormt svær at 
forklare med traditionelle floskler, og 
filmens bagmænd har valgt at fjerne 
denne provokation. Tilbage bliver en 
I il le-bitte ugebladsnovelle peppet op 
med småfrække -  men bevares pæne -  
illustrationer og en hel del ihærdig støn
nen på lydsiden. Karakteristisk for fil
mens sjuskede manus er et for historien 
betydningsløst sæt nøgenfotos, som 
Emmanuelle slæber rundt på, og som 
hun fortæller er taget af en af hendes 
mands venner, en fotograf i Paris. Hun 
har dog tidligere i filmen overbevist sin 
mand om, at hun ikke var i seng med 
fotografen ved at fortælle, at han var 
bøsse.

Et citat fra Ovids »Elskovskunsten« 
er anbragt ironisk foran bogens kapitel 
1: »Venus har tusind måder at muntre 
sig på, men den enkleste, den mindst 
trættende, er at anbringe sig let sam
menkrummet på højre side.«

Citatet er en karakteristik af Emma
nuelles holdning til erotikken ved histo
riens begyndelse.

Filmen kunne uden ironi have anbragt 
det som epilog.

PS.: Just Jaeckin forbereder nu en fil
matisering af »Histoire d’O«. I 60’er- 
nes begyndelse var Kenneth Anger i 
gang med en filmatisering i Frankrig, 
og det meste af 1. del, »Couvent sa- 
dien«, skulle være færdigindspillet, da 
produktionen blev standset af produ
centens far.

Poul Malmkjær

Enhjørningen
I april fik Robert Altmans »Images« fra 
1972 sin forsinkede Danmarkspremiere 
-  og en meget kort karriere. Trods Alt
mans instruktørrenomé og Susannah 
Yorks velfortjente prisbelønning i Can
nes fortjener den næppe heller mere. 
Filmen er jævnthen kedelig og temmelig 
indviklet. Den psykologiske genre den 
tilhører er vanskelig at arbejde i. Hvis 
filmskaberen skærer tingene ud i pap 
og anvender letfattelige, etablerede 
symboler, bliver i hvert fald den intelli- 
gentere del af publikum nedladne og 
trækker på smilebåndet; hvis derimod 
han forsøger at være diskret og original, 
bliver resultatet gerne en forskruet, ufor
ståelig film, der irriterer sit publikum. 
For eksempel har alle Bergmans psyko
logiske dramaer tendenser i den ene 
eller den anden retning, mens »Nadver
gæsterne« kunne stå for en positiv syn
tese mellem dem. »Images« eksemplifi
cerer desværre en negativ syntese.

Altman viser i filmens anden scene, 
hvordan han vil gribe sagen an: pludse
lig forvandles Hugh, hovedpersonen Ca- 
thryns mand, for hendes øjne til en 
anden person. Historien opleves altså 
gennem Cathryns syge sind, og vi må 
hele tiden tage stilling til, om vi befinder 
os på virkelighedsplanet eller er vidner 
til Cathryns drømmesyn, som original
titlen »Images« hentyder til. Også tele
fonbeskeden om, at hendes mand er 
hende utro, der indleder filmen, er må
ske et »drømmesyn«. Hvad der forårsa
ger dem og hvad de betyder, må vi selv 
finde ud af; vi må stykke oplysningerne 
sammen som brikkerne i det puslespil 
filmens personer lægger, og ligesom 
dem må vi ikke starte fra kanterne, men

må tage dem hulter til bulter i den ræk
kefølge de kommer.

Handlingen udspilles på et gammelt, 
meget ensomt landsted i naturskønne 
omgivelser. På virkelighedsplanet op
træder Cathryn, hendes mand Hugh, en 
ven og forhenværende elsker Marcel, 
der bor i nabolaget, samt dennes tretten
årige datter. På drømmeplanet optræder 
Cathryns afdøde, franske elsker René, 
Cathryn selv -  hun ser ofte sig selv van
dre rundt i horisonten -  og Marcel. Det 
fremgår, at Cathryns psykiske tilstand 
skyldes noget så originalt som barnløs
hed og dermed forbundet sexuel fru
stration -  og begge dele skyldes stak
kels Hugh. Fra en af drømmesamtalerne 
med René fremgår det, at Cathryn en
gang har været gravid ved René, eller 
gør det? Måske var det kun en ønske
drøm, det står ikke helt klart. I hvert 
fald udtrykker hun sit ønske om et barn 
ved at meddele René, at det eneste hun 
ønskede fra ham var et barn. Hendes 
modertrang viser sig også i forholdet til 
Marcels datter. Pigen savner en mor, 
da hendes forældre er skilt. Der opstår 
en identifikation mellem de to, de er 
begge ensomme, de ligner hinanden i 
udseende, og pigen siger, hun ønsker at 
blive som Cathryn, når hun bliver stor. 
På virkelighedsplanet gør Marcel tilnær
melser til Cathryn, men hun afviser ham. 
Cathryn ønsker at være Hugh tro. Også 
på drømmeplanet bekæmper hun sine 
to fordums elskere og myrder sågar dem 
begge. Den sidste drømmeperson er 
det ikke så simpelt at få has på, da det 
jo er en del af hendes egen karakter.

Susannah York 
i »Enhjørningen«.
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Drømmejeget ses det meste af filmen 
kun på lang afstand, og Cathryn er kun 
nær på det nogle få gange og forsøger 
da at jage det væk. Hvad det står for, 
vises i en af filmens få virkeligt vellyk
kede og fængslende scener. Cathryn 
sidder i sit soveværelse, Marcel kommer 
ind og gør tilnærmelser, som hun besva
rer. Hun går ud i badeværelset for et 
øjeblik efter at vende tilbage til sengen, 
men da hun kommer ind i soveværelset 
igen, er det tomt. Det hele var altså et 
drømmesyn. For at forvisse sig om det 
tilkalder hun Marcels datter og spørger, 
om Marcel på noget tidspunkt har for
ladt stuen nedenunder; det har han ikke. 
Under samtalen sidder Cathryn på sen
gen, mens pigen står i døren. Foran 
Cathryn hænger et spejl, hvori hun re
flekteres. Cathryn glider ud af billed- 
feltet, og det viser sig, at spejlet er et 
fløjspejl. Billedet opdeles således i tre 
felter, i et ses pigen, og i de to andre 
ses Cathryns spejlbillede. Cathryn og 
publikum forstår, at det var hendes an
det jeg, der deltog i scenen med Mar
cel. Cathryn er nemlig delt i det dyne
glade jeg, der har haft René og Marcel 
til elskere, og som hun nu strides med i 
sine drømme, og det kyske, sexangste 
virkelighedsjeg, der er gift med Hugh. 
Hendes kyskhed udtrykkes også gen
nem den eventyragtige kommentar, der 
ledsager hende, når hun vandrer om
kring i naturen. Heri optræder enhjør
ningen, symbolet på jomfruelighed, som 
den danske titel omtaler.

Det ulykkelige forhold mellem Cathryn 
og Hugh er nok filmens stærkeste side. 
Susannah York leverer glimrende spil 
som Cathryn, omend en frodig blondine 
som hende ikke lige er, hvad man fore
stiller sig ved et frustreret kvindemen
neske; René Auberjonois, derimod, er 
helt perfekt i rollen som Hugh med sit 
undulatagtige udseende og sin spejder- 
agtige opførsel. Han går vildt op i sine 
drengede interesser, jagt og fotografe
ring, og synes intet begreb at have om, 
hvad der er i vejen med Cathryn. Cathryn 
og Hugh skyer fysisk kontakt; man ser 
dem aldrig kysse hinanden tilnærmelses
vis lidenskabeligt, de kan kun drive det 
til små, lette godnatkys på kinden. Hughs 
mest intime udtryksform er faktisk de 
vandede vittigheder, han fortæller for at 
trøste Cathryn.

Filmens fatale fejl ligger i manglen 
på samspil mellem virkelighed og drøm; 
man er aldrig i tvivl om, hvad der er 
hvad. Til gengæld forekommer Cathryns 
psykiske lidelse noget tåget. Filmen vil
le sikkert have været mere fængslende, 
hvis Cathryns lidelse var blevet klart de
fineret, og hendes oplevelsesplaner 
sammensmeltede. Kun én gang, i filmens 
clou, hvor Cathryn kører sit andet jeg 
ned, influerer de to planer effektivt på 
hinanden. Vi ved, at personen hun mø
der på vejen kun kan være Hugh. Drøm
mejeget myrder altså det kyske jeg, som 
holder af Hugh, og ikke omvendt.

Ul Jørgensen.

Kort
sagt

Filmene set af 
Ib Monty (I.M .)
Peter Schepelern (P.S.) 
Per Calum (P.C .)
Ib Lindberg (I.L.)
Carl Nørrested (C .N .) 
Poul Malmkjær (P.M .)

FORBRYDELSE 
OG STRAF 
-  RASKOLNIKOV
Instruktør: LEV KULIDZHANOV

Det skal ikke skjules, at det er en hel 
del af en prøvelse at sidde sig igennem 
denne traditionalistiske og ordrige Do- 
stojevskij-filmatisering. Men især for 
kendere af romanen er filmen anstren
gelserne værd, fordi den i højere grad 
end andre film over romanen kommer 
omkring i det store værk, og ikke blot 
koncentrerer sig om selve mordhistorien 
og den åndelige duel mellem studenten 
og politimanden. Trods længden kan fil
men ikke siges at være nogen gigant
produktion. Snarere er den et omhygge
ligt kammerspil, af instruktøren præcist 
placeret i perioden og i milieuerne. Og 
som andre sovjetiske klassikerfilm lever 
den i høj grad på sit spil. Georki Tara- 
torkin er en fængslende Raskolnikov og 
den beundringsværdige Innokenti Smok- 
tunovski, der nu er gået over i det mid
aldrende rollefag, leverer intelligent og 
ukonventionelt spil som Petrovitch. (Pre- 
stuplenie i nakazanie -  USSR 1970).

I.M.

HYPNOSEMORD?
Instruktør: FRANK PERRY

En politimand (Cliff Robertson) forsø
ger at opklare nogle seksualdrab på

unge piger. Et medium (Joel Grey -  
konferencier’en fra »Cabaret«) tilbyder 
at stille sin clair-voyance til politiets rå
dighed, men hans overnaturlige evner 
forekommer ikke helt overbevisende 
nok. Politimanden kommer omsider til 
den konklusion, at det er mediet, som 
telefonisk har suggereret en seksualfor
bryder til at begå mordene, således at 
han selv kan fremstå som spiritistisk 
geni. Men teorien lader sig ikke bevise, 
selv om morderen pågribes. Indimellem 
krukker Joel Grey sig igennem de store 
vanvidsscener, behersket af ægte eller 
uægte trance, og filmen prøver sig også 
lejlighedsvis frem med nogle gyseref
fekter -  natlig banken på politimandens 
hoveddør etc. Perry har altid lavet -  
mere eller mindre forceret -  særpræ
gede film, han har satset sit talent på 
undertiden lidt søgte historier som i 
»David and Lisa«, om kærlighed mellem 
to psykotiske teenagere, »The Swim- 
mer«, hvor Burt Lancaster når til sand
hedens erkendelse om sit mislykkede 
liv ved at tage en dukkert i alle svøm- 
mebassin’erne i omegnen af hans villa, 
og »Last Summer«, om teenage-kærlig- 
hed, -magtkamp og -voldtægt i sommer
ferien. Efter skilsmissen fra manuskript
medarbejderen og hustruen Eleanor 
Perry (som nu laver diffuse manuskrip
ter til andre instruktører, bl. a. René 
Clément) er Perrys film blevet svagere. 
Både hans western »Doc« og hans nye 
film er tematisk underligt forkrampede 
og formelt usammenhængende. (Man on 
a Swing -  USA 1974). P.S.

KNUST BIL TIL FROKOST
Instruktør: RICHARD RUSH

Et stilløst konglomerat af voldsfilm, far
ce og svindlerkomedie om to amoralske, 
flabede betjentes fremfærd i jagten på 
en bagmand, som de samtidig skal be
skytte mod en lejemorder. Det hele vir
ker meget u n d e r l ig t  Historiens enkelte 
led passer ikke til hinanden, men virker 
nærmest som improviserede -  og ho
vedsageligt uinspirerede -  sketches 
mellem James Caan og Alan Arkin, der 
skånselsløst blotlægger deres værste 
skuespiller-manerer (Caan som brovten- 
de charmør, Arkin som dead-pan psyko
pat). Man har jævnligt fornemmelsen af, 
at en ny (men ikke spor bedre) instruk
tør med et nyt manuskript pludselig har 
afløst den forrige; men angiveligt skal 
det hele være instrueret af Richard 
Rush, som også stod for den hovedløse 
studenteroprørsfilm »Getting Straight« 
med Gould og Bergen. (Freebie and the 
Bean -  USA 1974). P.S.

KVINDER PÅ KRIGSSTIEN
Instruktør: PAUL MORRISSEY

Ligegyldigt fra hvilken synsvinkel, man 
vil anskue denne Warhol-produktion, 
forekommer den betydeligt mere for
sinket end de fire år, den har været un-
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