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“

Kære læsere!

-

eller en stil?

-

“
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/04
ORDET færdig.indd 5

19/05/14 13:15
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#08
#09
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Derudover har en lang række skribenter
bidraget til denne udgave af Ordet - du
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Redaktionen

taler SORT

#01 Cassandra

“Noget med ironi og/eller nonsens.
Til tider fuldstændig absurd, grotesk og på grænsen til det
syge.
Dansk humor i sit es.”

#02
“Man kan vel argumentere for, at sort er fravær af alt lys og
vel dermed den allermørkeste farve. Meget klogt er sagt om
farven/ikke-farven, men alt er jo som bekendt, hvad man gør

er sort ikke en
farve? Eller
er det?

#02

for dig?
#01

Danskere går

det til.“

#03 Amanda
“Fordi alle danskere er ninjaer, og en ninja i lyserødt ville jo
være latterligt.”

#04 Asta

associationer får

#03

til ordet ’sort’?

“Udover farven tænker jeg ’sort’ snak, mystik, vrøvl, sløret til,
uigennemskueligt og måske lidt uhyggeligt. Det kommer nok
mest an på konteksten. Og nu vi snakker om det, snakker jeg

#04

nok ret sort her.”

#05 Cille

bliver nogen til
’det sorte får’?

“Fordi nogen træder uden for normen, er stolte af det, og det
kan folk enten hade eller elske én for.”

en af de bedste
farvede

#05

#06 Emilie
“Morgan Freeman. En mand der har spillet Gud, den amerikanske præsident og Nelson Mandela er svær at hamle op
med. Hans naturlige karisma og fantastiske fortælleevne
gør ham til en af de bedste og mest likeable skuespillere i
Hollywood.”

#06
på noget?

#07
“Mine egne køreevner og koblingspunktet.”

#08 Niels
“Agent Coopers kaffe. Eller hans drømme. Nej, det sorteste
må være verden uden for lyset fra ens læselampe natten
før deadline. Eller måske den dér Café Noir-reklame med
kaninen.”

#09
“The streets were dark with something more than night.”

ORDET færdig.indd 7

er det sorteste
i verden?

#07

#08
Film Noir?
#09
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Temafilm/

PI

Af Rasmus Molin Friis

den omfavner nihilismen som Gaspar Noés I Stand Alo-

“

overordnede budskab er snarere

-

Paranoia og menneskehad
-

-

-

Pi omhandler den paranoide matema-

ling med et indgroet had til alt og alle,
-

-

gede indstillinger på hektiske
antropisk blik, mens de febrilske
ranoia i en sådan grad, at virkelig-

-

lemmenneskelig kontakt, og hans
ekstreme epileptiske anfald mere
gen efter at blotlægge altings sandhed
leder ham gradvist nærmere en fatal
Rabbinerne tror, at Max

Pi

dende skikkelse på den modsatte perron, og

- er i besiddelse af Guds
Pi seerens virkelighed

sande navn i form af en
talkombination.

-

Pi’s
sine kæder og kan erfare virkeligheden i al dens mangfol-
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vågner han på en endestation med blodet fossende fra næ-

realistiske billeder, der invaderer protagonistens indre og

“Aronofskys hvileløse stil
af ekstreme nærbilleder og
abrupt klipning bidrager til at
Max tager sig til det ar, han ender med at gennemhulle
med en boremaskine.

Hjemsøgende mørke

-

-

Pi

-

Max: “When I was a little kid my mother told me not to
stare into the sun. So once when I was six, I did.”

Pi

“Pi er sort, fordi protagonisten er gal og
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Den skønne normløshed
- om Harold & Maude
Af Andreas Halskov
-

Det ovenstående citat, taget fra Cat Stevens’ folk- og hippieet centralt tema i Harold and Maude,

en del af legen…
Den skæggede, bebrillede mand i midsammen med mere velklingende

med til at tegne den såkaldte

-

“You can do what
you want
The opportunity’s on

Harold and Maude, der rimeligvis kan
ger at få sine borgerlige forældres

way
You can do it today
You can make it all true
And you can make it undo”
- Cat Stevens

opmærksomhed iscenesætter
-

Rachmaninov ser man således, i et
faldende low-angle shot

vinderen In the Heat of the Night

tale i telefon og pleje sit spidsborger-image,
Harold and Maude
-

-

-

The
Landlord

Harold and Maude
Som Romeo & Juliet

Shampoo
There

Coming Home

Being

men kan alligevel næppe betegnes som et egentligt melodforsentheds-følelse

/10
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kendetegnende for melodramaet, oplever man ikke i Harold
and Maude
-

-

vælger

on screen

-

unbiased

-

lig forstand utænkelig kærlighed – en kærlighed, der ikke kender nogen grænser og ej

Harold and Maude hverken betegnes som en klassisk romance (idet de
elskende ikke ender sammen) eller et klassisk melodraegentlige tragik i Harold and Maude er jo det borgerlige

There’s Something About Mary
Watch and see.
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Slavinden, tjenestepigen
&
’black movies’
-

-

Forleden sagde to af akademiets medlemmer offentligt,

Af Ditte Fiil Ravn
vi aner…
”Bedste mandlige” og ”Bedste kvindelige hovedrolle”, hvor-

interessante kategorier i denne sammenhæng er ”Bedste
-
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neringer og seks sejre for sorte kvinder, hvoraf de tre seneste sorte kvinder, der har været nomineret i henholdsvis

korrekthed, men i sine prisoverrækkelser og anerkendelser

-

-

skel mellem, hvordan afroamerikanske og
kanere i dag stadig er påvirke-

denne, og rollerne opfordrer ikke
ringer, så handler det jo også om,

have little to no international market appeal takes advantage of African-American mentalities that have

For eksempel blev den rebelske Djan-

Candie, spillet af Leonardo DiCaprio, blev
Filmen blev af anmelderne

- kaldt en “film om race”

-

-

tendens til at anerkende sorte skuespillerinder, der spiller undertrykte stereoty-

-

-

-

mennesker ikke har empati – vi har bare
mindre empati med folk uden for vores

-
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hvor sorte eller andre minoriteter er biroller eller deler hoer ’black movies’, da hvide karakterer spiller en lige så stor
-

mangel på omtale, men at de på ingen måde appellerer til

-

-

når man skal forstå narrativet, fordi man som effekt af em-

Denne mangel på empati kaldes inden for sociologien ”The
-

-

ligesom den hvide mand, hvilket er en
og disse aspirationer adskiller dem in-

gende og groft kan man sige, at sorte mennesker ikke har

-

/14
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-

-

-

-

Slaveejeren Calvin Candie, spillet af den
Oscarnominerede Leonardo Dicaprio, fik ikke
en Oscarnominering - var det fordi, han var
ond ved sorte?

Denne artikel har aldrig haft til formål at sige, at vi alle er
-

-

Slaveoprøreren Django, spillet af den Oscarvindende Jamie Foxx, fik ikke en Oscarnominering - var det fordi, han var ond ved
hvide?

Til gengæld vandt mellemmanden Dr. King
Schultz, spillet af Christoph Waltz. Han
hjalp den sorte mand og havde god kontakt
med hvide mennesker - måske den gyldne middelvej.
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TOP 5/

SORTsynede instruktører
-

-

Af Pelle Hegelund

Harmony Korine

Stillbillede fra Harmony
Korines Gummo (1997)

Paul Thomas Anderson

#5 Harmony Korine
-

-

Daniel Day Lewis i There
Will Be Blood (2007)

#4 Paul Thomas Anderson

-

-

karakter

-

travagant livsstil, men som i enhver moralsk tragedie har
fornedrelse af Eddie, som ender i narkoafhængighed og

-

-

-

-
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Roy Andersson

#2 Roy Andersson

Stillbillede fra Anderssons
kortfilm Herlig er Jorden
(1991)

denpladsen på denne liste indtages af en skandinav, sven-

han nåede så langt i sit virke måtte han mangt og meget
-

Lars Von Trier

-

-

-

egne interesser og ser den anden vej, når fællesskabet be-

gjort op med de gode kvinder, og i stedet har de kvindeli-
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Béla Tarr

Stillbillede fra Hesten fra
Torino (2011)

-

-

tremt lange indstillinger, som ledsager fatale historier om

med langsomheden og præcisionen i Tarrs stil trækkes pi-

-

-
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Film noir – stil, genre

eller noget helt tredje?

-

Af Daniel Hartvig Nielsen

G

enre som begreb
Film noir betegnes som en kritikergenre, da den modsat
Nærmere bestemt af franske kritikere, som efter at have
denskrig opdagede en række fællestræk i de amerikanske
te dem

Humphrey Bogart som den moralsk splittede og hårdkogte
privatdetektiv Philip Marlow og Lauren Bacall som tiltrækkende, men farlig femme fatale i Howard Hawks The
Big Sleep (1946)

Altman peger her på, at alle genrer indeholder nogle fæl-

-

noir’en
-

bogen Film/Genre

-

1.

-

terkrigsstemning, samt en forsinket reaktion på
-

2.

holdsvist fast træk i
3.

-

Gitterskud kan ses som en metafor for den
fængslende skæbne, der ofte skildres i
Film noir’en. Her fra Double Indemnity
(1944, Billy Wilder)
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4.

The
-

Maltese Falcon
The Maltese Falcon

Double

kvindelige karakterer ses tit to modsætninger; den tiltræk-

Indemnity

//
-

//

Film noir

not a genre…”.

”Film noir is
-

point-of-view

-

// Tematisk ses som nævnt tidligere temaer som ”den
-

selv på en række træk, som forholder sig til andet end blot
stil og stemning, blandt andet nævner han tilbagevenden-

kan ses som et portræt af
-

noir’en:

-

//

ofte et gennemgående
Double Indemnity
Kiss Me Deadly

// Stilmæssigt er
low-key-belysning, hvor store dele af billedet er henlagt i

-

træk, som adskiller

//

-

//

-

// Film noir’en

-
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Inspirationen fra 1920’ernes tyske ekspressionisme er tydelig, især ved brugen
af low-key belysning og skyggevirkning.
Her i F.W. Murnaus Nosferatu (1922).
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”genrehistorie”
-

imod sig selv ved både at omtale tematik og ved at glem-

Citizen Kane

ste rigtige
les A Touch of Evil

Denne artikel bevidner blot, hvad der har været kernen af
rekte svar på, om

The Maltese Falcon
-

Double Indemnity
Sunset Boulevard
screwball komedierne

som

re af

//

romantiske noirs eller

re, der ikke eksisterer?

//

eller ”de reali-

//

forståelse af
tredje;

er og bliver en interessant og vigtig del af

psycho noirs

Film noirs

”For kan man dyrke, og i andre tilfælde
periodisere, en genre, der ikke eksisteder er inspireret af
ligere nævnte træk, de såkaldte neo-noirs
hyper-noirs
noir’ens
periode-noirs
samtids-noirs:
noir’ens træk skildret i dens samtid og future-noir/tech-noir;
noir
neo-noirs kan
nævnes Chinatown
Taxi Driver
Fatal Attraction
Lost Highway
Sin City

Brugen af skygger og low-key belysning i tydelig i
dette klassiske film noir motiv – her fra The Big Combo (1955, Joseph H. Lewis)

FAKTA
Film noir er en gruppe af
ceret i perioden 1941 til 1956.
Der hersker stor tvivl om, hvorvidt
genre – derfor er der heller ikke nodet anslås, at der kan være
Duncan)

ORDET færdig.indd 22

19/05/14 13:15

Surrealisme og underbevidsthedens
dybe mørke

Den andalusiske hund (1929). En surrealistisk film med en umiddelbart ’sort’ handling: I starten skæres en kvindes øje op med et barberblad.

kunstnere til at male, skrive og udtrykke sig, som de

Freuds psykoanalyse – underbevidsthed og drømme

Af Cécilie Anna-Camille Zimmermann

F

-

-
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-

-

”Surrealismen frigør tankerne fra

-

-

Surrealisme – meningsløshed og verdensfred
Dadaismen, der tog afstand fra positivisme og religion og

-

Surrealisten André Breton poserer.

realisterne var forargede over såvel fascisme som kapitalistet i harmoni, i stedet for at lade dem forblive modsigende
-

-

Den andalusiske hund
-

-

-
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-

-

-

-

-

Helten i Den andalusiske hund førsøger at kysse kvinden, men hindres af en stor vægt.

-

-

Helten slæber på to flygler med døde æsler, græskar
og præsteelever.

“No idea or image that might
lend itself to a rational expla-

Præsteeleverne som symboliserer religionen i Overjeg’ets censur af underbevidsthedens lyster.

/24
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-

-

-

et

-

”De forsøgte at ændre samfundet og vir-

kontekst og politiske overbevisning in mente som et rent
-

Freud’s personlighedsmodel, som han lancerede i
1923
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And now for something completely
different!
SORT humor med Monty Python
-

-

Af Malene Straarup

istorien starter i England, hvor de fem gæve, britiske

-

lægelicens, men vælger heldigvis at skrive sketches sam-

/26
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-

Graham Chapman havde den fordel, at han mest af alt lig-

Rollerne imellem dem blev ofte fordelt såkontrolfreak, der kom dem til gode
og de plaprende gamle damer;
og lod Gilliam
måske den bedste komiker i
en kardinal fra den spanske inkvidiverse sketches, der viste sig at blive
Eric Idle og Graham Chapman, der ironisk synger
Always Look on the Bright
Side of Life, naglet fast
til et kors!

det hele taget stadig optaget af det skæve

Jesus Christ: Lust for Glory
-

De seks mænd med hver deres karakterer, kommer også fra
-

-

blive færdiggjort, at han pantsatte sit eget

-

afsted med at sige ting, man ellers
ved sentimentalitet – man var vel
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at være et, som vi sent, for ikke at sige aldrig, vil glemme!
-

-

Et herligt gruppefoto af The Pythons! Fra venstre:
Eric Idle, Graham Chapman, Michael Palin, John Cleese,
Terry Jones og Terry Gilliam.

-

-

Nogle af de helt store klassikere, som folk ofte nævner, er

-

-

ker og kunne til stor frustration ikke selv
huske, hvad han havde læst et par timer
-

Spam-sketchen, og en forhistorisk kæmpeslange-art har

Fra en sketch om en sangkonkurrence med musik af
Proust. Dommeren udtaler til slut at ingen var gode
nok, og uddeler derfor prisen til kvinden i publikum
med de største bryster! (I den endelige tv-udgave skar
BBC ’masturbating’ fra)

/28
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Anders Thomas
Jensen diskuterer i
Adams Æbler
etnicitet med
velovervejet
symbolik. Ali
Kazim står
foran kirkens
hvide mure,
mens han har
både sorte fugle og en hvid
kat i sigtekornet.

Farvede
danskere
på det
HVIDE lærred

-

onen om mangfoldighed på det hvide lærred og demogra-

-

ikke desto mindre gjorde replikken, som et

Af Andreas Andersen

-
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-

-

indhold, kan med rimelighed stilles til dem, som lægger

-

-

-

-

Franks (Kim Bodnia) ven, men ikke desto mindre gjorde rehvide roller?

-

få livet som kæreste, far og selvstændig erhvervsdrivende

Milo er en af dansk film’s måske mest stereo-typiske indvandrere.

-

-

-

replik, der i visse kredse er blevet en landeplage på lige fod

/30
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Danske mænd med mørkt ydre

ger krop til de tre danske mænd, der kan opleves i hen-

-

Dar Salim formåede at finde vejen helt ind som partiformand på Christiansborg.

-

-

-

I MGP Missionen forener musikken de to hovedpersoner Sawsan og Karl.

-

”Uanset lader det til, at debatten herhjemme ikke kan
slukkes eller løses, og det

-

mene tematiserer etnicitet må tiden vise, når vi blandt andet
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BAG KULISSEN/

Det nye SORT: Oculus Rift

Installationen i Nikolajs Kunsthal. Fem mennesker sidder samlet om en perfekt replika af
spisebordet, der ses i filmen.

Af Emilie Fabricius Hacke

-

-

-

”Det var på mange forskellige planer, at vi blev inspireret
-

-

/32
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-

-

og se det, sætter pris på den samtale, der er efter de har

-

on med fem fremmede mennesker, der er så stærk, at man

-

Instruktør Johan Knattrup Jensen følger med
i optagelserne gennem live-streaming i Oculus-brillerne fra rummet ved siden af.

tog brillerne af, vendte han sig om for at sige noget til sin

Der var på en måde en slags forbindelse mellem virkelighe-

”Det var pisse vigtigt for mig, at det ikke bare blev en gim-
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Under optagelse var skuespillerne udstyret med
en hjelm med to GoPro kameraer foran øjnene, en
mikrofon i hvert øre (binaural lydoptagelse), en
mikrofon oven på hjelmen og et workset med batterier, sendere og recordere.

19/05/14 13:15

-

-

der ikke var nogen af dem, der havde kriti-

-

Når man har brillerne på, kan man se

”For mig er Skammekrogen en erindringsmasammen med holdet inde i soveværelset lige ved siden af og

sig til at blive god, fordi de ikke
selv var klar over, at de var ble-

med, at man oplever noget, som
siske, bliver de på en eller
anden måde også rigtiog virkeligheden, hvor det er op til folk

-

-

raerne og optikkerne er lavet sådan, at man kan se hele

Rift på mange måder er en fremtid, som vi ikke kan komme
tror helt klart, at det inden for gaming kommer til at have stor
er der to kameraer, der skal sidde i en bestemt afstand fra
-

-

-

tioner på det her projekt, og det sætter nogle helt andre

/34
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For at skabe det tredimensionelle billede og den virtuelle virkelighed
blev to GoPro HERO3 black edition-kameraer med specialoptikker (180° billede) placeret præcis 6,5 cm fra hinanden.

FAKTA
Instruktør
dersen
Den ultimative oplevelse

-

Her kan værket opleves

krogens Facebook-side)
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Quiz #33
#33
Sidst drejede quizzen sig om temaet KØN

Nu drejer det sig om temaet SORT og

#01
-

Svar:

#01
Balletdanserinden bliver mere og mere vanvittig…
#02
-

#02

er også sort!
#03
-

Svar:

-

#04
Dansk roman om herregårdsliv med stærke
#03
-

Indsend dine svar i en besked til
Ordet’s på Facebook-side og VIND
BIOGRAFBILLETTER!!!

Svar:
#04
-

Svar:

Quiz #33

/36
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.

“

TAG ORDET!

Hvis I mener, vi er gået helt i SORT, hvad
angår denne udgave af Ordet, så griber vi
gerne jeres ord.
Både indlæg, artikler, idéer og øvrige
kommentarer er meget velkomne.

“
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- en del af GP-Tryk
Billigtryksag.dk er en hjælpende hånd, til dig som står
og skal bruge tryksager. Du
skal måske have lavet plakater, visitkort eller postkort?
På Billigtryksag.dk bliver du
guidet igennem de forskellige behjælpelige funktioner,
så du nemt og hurtigt finder, hvad du søger.
Hvis du har forespørgsler eller spørgsmål, kan du finde os på chatten eller på tlf.
86 32 30 33.
Vi glæder os til at høre
fra dig!
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