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You talkin’ to me?
Jep, og jeg har et godt 

tilbud til dig!

Cinemateket viser mere end 80 film om måneden. 
Klassikere, kultperler, koncertfilm og andet kræs  
på stort lærred.
 
Medlemskab koster 145 kr. for studerende. Med 
medlemskab får du rabat på dine biografbilletter  
– og andre fordele.
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Velkommen tilbage til en dugfrisk udgivelse af Ordet. Efter en lang og kold vinter er 
kirsebærtræerne igen i fuld flor, og sommeren er endnu engang lige om hjørnet. Derfor 
vil vi gerne invitere jer med på en rejse til solens rige: Japan. 

Da Akira Kurosawa i 1951 vandt Gudløven i Venedig for Rashomon (1950), udtalte han, 
at prisen ville have betydet mere, hvis han havde lavet og blevet æret for en film, der 
viste nutidens Japan, på samme måde som Cykeltyven (1948) viste det moderne Italien. 
Han mente, at det var vigtigt for verdenen at forstå, at japansk film havde mere at byde 
på end spektakulær periodefilms eksotisme i technicolor. 

I dag, 64 år senere, har den moderne japanske kultur i den grad fået vestens 
opmærksomhed. I denne udgivelse dykker vi ned i de mange facetter, det japanske 
filmlandskab har at byde på – og der er andet end rismarker i sigte. 

Niels har valgt den pre-apokalyptiske musikkomedie Fish Story (2009) som temafilm, 
mens Rasmus tager os gennem den klassiske japanske film. Thomas har dykket dybt 
ned i de mørkeste afkroge af japansk film for at finde ud af, hvor ekstremt det kan blive, 
når japanerne gør deres allerværste, mens Rikke ser på, hvordan Japan er repræsenteret 
i vestens film. 

Derudover har både Jesper, Line, Ida og Bjarke undersøgt det brede animerede 
japanske film og tv-landskab. Og så har den popkulturelle japanske cosplay tradition 
fundet vejen helt ind på Nationalmuseet – og Emilie og Ditte var med. Derudover 
har vi to eksklusive interviews med to unikke instruktører. Joakim har snakket med 
islandske Dagur Kári, mens Neia har mødt danske Frederikke 
Aspöck – biografaktuel med dramaet Rosita. 

Vi inviterer jer altså med på en rejse til et internationalt 
slaraffenland, hvor det skønneste kan få voksne mænd til at græde, 
og det skøreste ikke kan blive skørt nok.   

Happi dokusho!

Yokoso kære læsere!

Det skønne
og det skøre

は
っ
ぴ
読
書

Af Signe Lilja, chefredaktør på Ordet nr. 35.

LEDER
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Rashomon (1950)
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Virgin Mountain følger den 
42-årige Fúsi, en forvokset, 
overvægtig dreng, der stadig 
bor hjemme hos sin mor. Hans 
monotone hverdag med legetøj, 
take-away og faste rutiner falder 
helt fra hinanden, da han møder 
to piger; naboens datter, Hera og 
den sprudlende Alma.

Det er en hjertevarm ‘com-
ing-of-age’-historie om at stå på 
tærsklen til de voksnes rækker, 
og om endelig at tage springet. 

Som flere af hans tidligere film, 
handler det om en af livets 
skæve eksistenser, men dette er 
ikke et bevidst valg fra instruk-
tøren selv.

“Jeg tager altid udgangspunkt i 
karakteren, og de situationer de 
befinder sig i, og ud fra det vok-
ser historien. Jeg har ikke nogen 
intellektuel forklaring, men jeg 
tror, at mennesker, som ikke helt 
kan finde ud af tingene, kaster 
flere scener af sig.

Jeg tænker aldrig i tematik-
ker, for mig er det en organisk 
proces, som starter i de helt små 
detaljer, og langsomt vokser sig 
til et træ. Vi har alle nogle his-
torier liggende i vores DNA, og 
plejer vi det, blomstrer de helt af 
sig selv. Mine film vil altid have 
en bestemt tone, hvor humor og 
tragedie blandes, men jeg stiler 
efter ikke at gentage mig selv.”

Filmens hovedkarakter, Fúsi, 
spillet af Gunnar Jonsson giver 
filmen dens store charme. “Jeg 
så ham første gang for godt 20 
år siden i et islandsk satirepro-
gram, og det var intet mindre 
end kærlighed ved første blik. 
Han havde en naturlighed og 
udstråling, jeg var helt vild med, 
og allerede dengang forestillede 
jeg mig ham i en dramatisk hov-
edrolle. Han er filmen, og havde 
han sagt nej, var filmen ikke 
blevet til noget.

Han har altid ligget mig bag 
øret, og en dag står jeg ved 

lufthavnen og kigger ud ad 
vinduet på de her små bag-
gagevogne, der kører rundt. I 
det øjeblik smelter Gunnar og 
situationen sammen, og bliver 
til den underlæggende metafor 
for hele filmen: En mand som 
ikke rigtig kan træde ud af sin 
barndom. I løbet af den tid, det 
tog at komme på flyveren, faldt 
resten af brikkerne på plads af 
sig selv.”

Fúsi er ganske vist en af de per-
soner, som de fleste mennesker 
ikke omgås til dagligt, men det 
mener instruktøren ikke er et 
problem for dens publikumspo-
tentiale.

“Jeg tænker, at det på mange 
måder er en bred film, som alle 
kan gå ind og se og på mange 
måder identificere sig med. Der 
er ikke mange, som er som Fúsi 
– han er helt sin egen. Men alle 
kæmper med at tage skridtet 
videre i deres liv.

INTERVIEW
– Ordet taler med aktuelle personligheder inden for film- og medieverdenen.

Historien udspringer 
   af de små situationer

Den islandsk-danske instruktør Dagur Kári er lidt af en festivaldarling og underviser til dagligt 
blomsten af den danske filmverden på Den Danske Filmskole. Seks år efter hans første interna-
tionale spillefilm The Good Heart (2009) er han nu tilbage med den islandske Virgin Mountain.

Ordet har mødt ham til en snak om filmen, om hvor han selv er på vej hen og om fremtiden 
for dansk film.  – Af Joakim Møller



7 ⋅  

Virgin Mountain (2015)

Vi genkender alle skyldfølelsen 
ved at have dømt mennesker på 
et overfladisk grundlag. 

Når man ser en mand på 250 kg 
med hestehale og i militærtøj fra 
top til tå, så har man på forhånd 
gjort sig nogle klare forestill-
inger om, hvem han er. Det var 
min ambition at vise det liv, der 
udspiller sig bag den fordoms-
fulde facade.”

der kommer et brud med 
luksusdramaerne

Virgin Mountain, der er co-pro-
duceret af danske Nimbus film, 
har været seks år undervejs, 
og har skiftet navn flere gange 
undervejs: Den første titel, 
Rocketman, blev droppet da 
en Elton John-biopic tog det 
samme navn, og i hjemlandet 
har den navn efter hovedperso-
nen Fúsi. Står det til Kári, skal vi 
ikke vente lige så længe på hans 
næste projekt: Der er godt gang 
i de små grå, og kommer der 
huller i skemaet, skal han nok få 
dem fyldt ud.

“Der ligger stadig meget arbe-
jde i at få filmen helt færdig, og 
ud over det har jeg et fuldtids-
job på Filmskolen. Sjovt nok 
har jeg aldrig haft så mange 
idéer, som jeg har nu, hvilket 
er helt fremmed for mig, da 
jeg førhen kun arbejdede 
med én idé og ét projekt ad 
gangen. Lige nu står jeg med 
muligheder i Danmark og 
Island, både film, tv og endda 

animation - jeg mangler bare et 
pusterum, hvor jeg kan gå i kast 
med det hele.

Kári har været en del år i 
branchen, og ser den danske 
talentmasse fra første række. Jeg 
får ham til at kigge i krystalku-
glen og spå lidt om fremtiden 
for dansk film.

“Jeg tror og håber, at der kom-
mer et skifte nu. Verden har jo 
udviklet sig, og inden for film 
er midten skåret væk: Der er de 
helt store blockbuster-genrefilm 
og over for dem, er der de små 
kunstneriske film. Hele midter-
landskabet bliver langsom visket 
ud, og jeg begynder at savne 
nogle film, som er lidt mere 
radikale med noget særpræg og 
ikke mindst mod.

Det startede jo med dogmebev-
ægelsen, hvor vi for alvor fik 
gjort krav på førersædet som 
filmnation. Vi fangede et eller 
andet, og fik et godt greb om det 
at fortælle film. Lige så stille har 
vi opfundet vores eget Holly-

wood-system i Danmark, hvor 
filmene bliver mere strømlinet, 
og vi kører rundt i de samme 
historier med de samme gamle 
skuespillere. 

Jeg kan mærke, at der er et 
kommende brud med det her 
“luksusdrama”, og jeg tror det 
bliver ufatteligt spændende at 
se.”

Konkrete navne kan jeg ikke 
lokke ud af ham, men han 
forsikrede mig om, at der er en 
lys fremtid i vente for den dan-
ske filmscene.

“Der er en kæmpe talentmasse, 
men det bliver kun sværere at 
bryde igennem det allerede tyk-
ke lag af etablerede instruktører. 
Går man imod strømmen, og 
tillader man sig selv at være lidt 
kantet og særpræget, så er der 
masser af potentiale.”

Der er ikke 
mange som 
Fúsi: En mand, 
som ikke rigtig 
kan træde ud af 
sin barndom.

DAGUR KÁRI

Virgin Mountain havde 
premiere på CPH PIX den 
12. april.
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Alice i eventyrland, Ash der 
træner pokémons. Peter Pan 
på Ønskeøen og Powerpuff-pi-
gerne i luften. Helte og idoler 
har vi alle og måske har ønsket 
om ligefrem at være dem luret 
i tankerne. I Japan er en ny 
subkultur opstået på baggrund 
af netop denne tanke. Her bliver 
tanke gjort til handling i lysten 
til at gå i ét med disse fiktive 
karakterer. Fænomenet kaldes 
Cosplay og har hurtigt bredt 
sig til andre lande – her i blandt 
Danmark. Nationalmuseet har 
derfor opsat en udstilling, der 
sætter fokus på Cosplay samt 
dets rolle i Danmark og Japan. 
Ordet har talt med arrangørerne 
bag Cosplayer! – Manga og 
menneske og er taget med til 
Natnight event, hvor fiktive kar-
akterer er vækket til live, og det 
vrimler med opslugte fans. 

Hele Nationalmuseet er denne 
aften fyldt til randen med Cos-
play-entusiaster, mens selve ud-
stillingen gemmer sig i et hjørne 
på tredje sal. Kostumer, make-
up, videospil og fanblade fylder 
udstillingsvinduerne, der ellers 
plejer at rumme historiske arte-
fakter. Udstillingen er præget af 
populærkultur, og det der sker 

lige nu. Martin Petersen, kurator 
på udstillingen, fortæller om 
udstillingens vigtighed: 

”Vi vil gerne fortælle histo-
rien om Japan på en anden 
måde. Danske unge bliver 
dybt fascinerede, forelskede og 
interesserede i japansk pop-
ulærkultur: animation, manga 
og videospil. De er ikke bare 
passive forbrugere men skabere, 
der med afsæt i populærkulturen 
skaber nye universer, og bliver 
cosplayere. De bruger tusindvis 
af timer på at lave kostumer og 
bliver så til de her karakterer, 
som de fortolker videre på og 
skaber nye historier med.”

Ordet Cosplay er en sam-
mensætning af costume og rol-
eplay og er en udtryksform der 
kan bruges af fans til at skabe 
en forbindelse mellem dem selv 
og deres yndlingskarakterer. I 
mødet med de fiktive karakterer 
opstår et grænseland mellem 
virkelighed og fiktion.  

”De elsker deres serie, men er 
også dybt kritiske overfor den. 
Hvis der sker ændringer, som de 
ikke er enige i, kaster de sig ind 
i universet – og det er nok en af 

de mest kreative og realiserende 
måder at gøre det på.”

Netop denne stemning prægede 
også Nationalmuseets forhal un-
der Cosplay-eventet. Især under 
korte shows, hvor cosplayere 
optrådte med alt fra Peter Pan 
til Pokémon. Hver især levede 
de sig ind i et imaginært univers 
i kostumer, som de selv havde 
skabt. Der lægges mange timer 
i at opnå det perfekte look, der 
stemmer overens med den kar-
akter, man forsøger at portræt-
tere. Dette var både tydeligt i 
shows’ene, men også i den ene 
del af udstillingen hvor både 
danske og japanske cosplayere 
har fået udstillet et kostume, 
som de selv har skabt fra bun-
den. Cosplayer! er nemlig blevet 
til i tæt samarbejde seks erfarne 
cosplayere. 

En af disse er japanske Hotaru, 
der kommer fra Osaka. Ordet 
fik lov til at tale med den meget 
ydmyge og lidt tilbagetrukne 
cosplayer, der ikke vil fortælle 
os, hvor gammel hun er. Hun 
forklarede, at det i Japan er 
tabu at spørge om en cosplayers 
alder, og hun vil derfor heller 
ikke præcisere, hvor længe hun 

Af Emilie Fabricuis Hacke og Ditte Fiil Ravn

BAG KULISSEN

Cosplay – på grænsen mellem virkelighed og fiktion
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har dyrket interessen. Dog er 
det tydeligt, at hun adskiller sig 
markant fra de danske cosplay-
ere i udstillingen, og hendes vej 
til Danmark viste sig også at 
være lidt af en tilfældighed.

“Min ven fra Japan Toshi var i 
kontakt med kuratoren Martin 
Petersen. Han havde brug for en, 
der kunne tale flydende en-
gelsk og tage med til Danmark, 
når han skulle møde Martin og 
tale om udstillingen. Så selvom 
det oprindeligt kun var Toshi, 
der skulle medvirke i udstill-
ingen, endte jeg med også at 
blive en del af den.”

Modsat mange af de tilst-
edeværende til arrangementet 
har Hotaru et anderledes syn på 
Cosplay. Hun har læst historie 
på universitetet og viderefører 
passionen for dette ved at por-
trættere historiske karakterer 
og lande i forskellige histor-
iske perioder. Ifølge hende var 
Cosplay oprindeligt mere en 
kunstform end egentlig perfor-
mance. Netop performance og 
ekstase kendetegner de mange 
mennesker, der er til eventet, og 
det ligger langt fra den Cosplay, 
Hotaru dyrker. For hende han-
dler det om at fange et udtryk og 
en stemning i ét enkelt fotografi.

“Der er virkelig mange cosplay-
ere, og de er meget forskellige. 

Der er desværre en fordom om, 
at det er lidt særegne mennesk-
er, der er cosplayere, men der er 
rent faktisk mange almindelige 
mennesker, der er tilfredse med 
deres liv, der også cosplayer.”

Ifølge Hotaru er der forskellige 
grene af Cosplay, der udspiller 
sig på forskellige måder. Når 
man hører begrebet Cosplay, 
ledes manges tanker hen på den 
performative udlægning, og det 
er fordi, det ofte er disse cos-
playere, der kommer til orde i 
medierne. 

“Stereotypen er de lidt 
særeegne personer, og det er 
også dem, der gerne vil på tv i 
Japan. Men dem, der ikke er så 
excentriske, har ikke lyst til at 
være i medierne, og det skyldes, 
at Japan er et meget privat land. 
Derfor er det også de excen-
triske der kommer på tv og ska-
ber et billede af Cosplay som en 
underlig hobby. Oprindeligt var 
det ikke en del af Cosplay at lave 
shows, hvor man mimer karak-
tererne. Normalt tager man kun 
fotografier og lægger online. 

Dette skel mellem cosplayere 
ses i lande verden over, der 
har taget Cosplay til sig. Flere 
lande er begyndt at adoptere 
denne udtryksform gennem den 
voksende interesse for manga og 
japansk popkultur. Især i Japan 

tager udviklingen hurtigt fart, 
forklarer Hotaru.

”Cosplay er en subkultur, som 
er ved at blive en hel kultur i 
Japan. Det spreder sig til hele 
verden. Der er stor aktivitet 
i USA og Brasilien, hvor der 
tilmed er internationale konkur-
rencer.” 

Selvom Cosplay også er kom-
met til Danmark og bliver hyldet 
på Nationalmuseet, er det dog 
stadig ikke alle, der kender til 
fænomenet, udtrykker Martin 
Petersen.

”Når jeg fortæller folk i Dan-
mark om Cosplay, bliver jeg 
ofte mødt med ’Cosplay, hvad 
for noget?’ I Japan har det været 
en del af det kulturelle landskab 
siden 80’erne, men det er det 
ikke i Danmark endnu. Det er 
netop dét, som vi gerne ville 
fortælle med den her udstilling 
ved at sætte fokus på både den 
danske og japanske udlægning 
af Cosplay.”

Nationalmuseet har på én aften 
introduceret Danmark for en 
parallelverden uden lige. Det 
lader til at denne bevægelse bliv-
er større og større i takt med den 
voksende interesse for japansk 
popkultur. Måske ender det med 
en faktisk udbredt fusion af den 
fiktive og virkelige verden med 
Cosplay som mellemled. 

BAG KULISSEN
Ordet inviterer læseren bagom begivenheder i det danske film- og mediemiljø. Vi interviewer,

tager billeder, rapporterer og finder historierne på den anden side af kameraet. 
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Filmmagasinet 
Ekkos chefredaktør 

præsenterer sin 
yndlingsfilm, en 

herhjemme næsten 
overset film, der 
forener britisk 
socialrealisme, 

amerikansk musical 
og Tarkovskijs 
spiritualisme!

Distant Voices, Still Lives (1988)
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Ordet stiller folk fra filmverdenen spørgsmålet: Hvis du kunne anbefale en film – uanset almen 

interesse, aktualitet eller akademisk pondus – hvad skulle det så være?

Hvis du skulle tilbringe resten af 
dit liv på en øde ø og kun havde 
mulighed for at medbringe én 
film, hvilken ville du så vælge?

Det spørgsmål kan give enhver 
filmnørd sved på panden. Citizen 
Kane (1941), Vertigo (1958), De 
syv samuraier (1954), The God-
father (1972) eller Breaking the 
Waves (1996)? Nej, jeg ville 
vælge en lille og herhjemme 
nærmest overset perle: Terence 
Davies’ Distant Voices, Still Lives 
fra 1988.

Filmen er instruktørens erin-
dring om hans arbejderfamilies 
opvækst i Liverpool i 40’erne og 
50’erne. Men det er også en film 
om erindringens væsen – noget 
man må formodes at komme til 
at beskæftige sig en del med på 
den øde ø.

Hver morgen ville jeg stå op 
sammen med Mrs. Davies, 
Terences mor (spillet af 
vidunderlige Freda Downie), 
der henter mælkeflasken 
på dørtrinet i det beskedne 
rækkehus, mens BBC-speakeren 
messer søfartsmeldingen. Jeg 
ville høre børnene (Terrences 
søskende) komme ned ad 
trappen, efter at deres mor 
har skyndet på dem. Jeg ville 

høre deres fodtrin, men ikke se 
dem, for midt i morgenritualet 
ophæver instruktøren realismen, 
og den spøgelsestomme 
trappe bliver et udtryk for det 
ingenmandsland, vi befinder os 
i, når vi erindrer. Fortiden er så 
nær og dog så fjern. 

Vores erindring bevæger sig 
ikke lineært eller kronologisk, 
men cirkulært, elliptisk eller 
i associative spring. Det 
gælder også Davies’ film, hvis 
familiehistorie breder sig som 
ringe i vandet. Og kameraet 
går pludselig sin egen vej ned 
ad den mørke, klaustrofobiske 
korridor, eller det rejser tilbage 
i tiden i en glidende bevægelse 
parallelt med åndeløst smukke 
erindringstableauer.  

Vi husker det gode og glemmer 
det dårlige, siger man. Men det 
er ikke sandt. Vi husker dét, der 
har gjort indtryk på os, hvad 
enten det er godt eller dårligt. 

Terence Davies favner både 
livets glæder og rædsler midt 
imellem hverdagens ritualer, 
højtidernes skiften, de store 
familiefester, den koleriske 
tyranfar (Pete Postlethwaite, syv 
år før hans gennembrud med 
The Usual Suspects (1995)) og det 

brunlige, falmede tapet, som har 
brændt sig fast på instruktørens 
nethinde. 

Terence Davies elskede som 
barn at gå i biografen, og han 
forelskede sig i amerikanske 
musicals. Det kan ses i hans 
film. Meet Me in St. Louis (1944) 
møder britisk socialrealisme, 
når personerne udtrykker deres 
følelser i sang, mens kameraet 
forvandler det banale og brutale 
til poesi – hverdagens poesi. 

En kritiker har bemærket, at 
filmen er en højtideligholdelse 
af ”den guddommelige hverdag”, 
og det er da også værd at 
bemærke, at Davies’ husker 
tilbage andagtsfuldt og med et 
tilbageholdt åndedrag, der kan 
minde om den russiske Andrej 
Tarkovskijs spirituelle film.

At se Distant Voices, Still Lives 
er som at bladre i et familieal-
bum. Det er en mosaik af tidløse 
øjeblikke, og selvom der umid-
delbart er meget langt fra et råt, 
britisk arbejdermiljø i 50’erne 
til et trygt dansk parcelhus i 
70’erne, hvor jeg selv voksede 
op, så er alt i filmen universelt 
og genkendeligt. Så nær, så fjern.   

Kunsten at huske
Af Claus Christensen
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”Hey, kom lige og se her,” kalder 
Frederikke Aspöck fra omme 
bag en væg i sin taglejlighed 
på Nørrebro. Hun står foran 
computerskærmen og peger: ”Er 
der noget, der falder dig i øjnene 
her?” Hun refererer til et af de 
sidste udkast til plakaten for sin 
film, Rosita. Jeg kigger, tænker 
og svarer så nej. På et af billed-
erne i en fotokollage ses filippi-
neren Mercedes Cabral i titel-
rollen som Rosita, stående med 
fuckfingeren fremme og kig-
gende konfrontatorisk ud mod 
publikum. Lyset er knaldrødt, 
men jeg kan godt lide, hvordan 
scenen får lov til at stå frem og 
spidde fordomme. 

ikke som b.t. og ekstra 
bladet

Frederikke Aspöck ved godt, at 
hendes film Rosita, der for nyligt 
fik premiere i de danske bio-
grafer, rammer et aktuelt og om-
diskuteret emne, som oftest får 
en negativ medieomtale: danske 
mænds import af ”orientalske” 
kvinder i en slags moderne for-
nuftsægteskaber.

”Jeg forsøger altid at undgå 
det forventede, da jeg synes det 
er kedeligt. Og man forventer 
lidt, at en kvinde, hvis mand 
har betalt sig til hendes tilst-
edeværelse, udsættes for vold 
eller en fordrukken mand. Så 
derfor bliver de her kvinder ofte 
gjort til ofre. Det er de i virke-
ligheden ikke. Det eneste, de er 
ofre for, er den globale situation, 
der har gjort, at deres hjemland 
er fattigt. I hele det her regn-
skab med at forlade sit land og 
komme op til en mand, er de 
vinderne. Det er dem, der tager 
initiativ til det, det er dem, der 
har nosserne til at gøre noget 
ved deres livssituation. Derfor 
var det også vigtigt, at Ulrik 
ikke slog hende. Han er jo en 
rigtig sød mand. Så konflikten 
skulle ikke handle om det, man 
kan se i Ekstra Bladet og B.T. 
Overhovedet ikke.”

Da Ulrik (Jens Albinus) bliver 
træt af det ensomme liv som 
enkemand, beslutter han sig for 
at invitere den unge fillippiner 
Rosita til Danmark – først til 

stor fortrydelse for sønnen Jo-
hannes (Mikkel Boe Følsgaard), 
men sønnens følelser for den 
unge kvinde ændres hurtigt.  
Situationen udvikler sig til et 
intenst trekantsdrama i et lille 
fiskersamfund, hvor alle kend-
er alle – og med det brusende 
Vesterhav som bagtæppe. 

menneskeligt at fejle

”Utroskab er noget, der fasciner-
er mig utroligt meget, fordi det 
er så banalt. Det forekommer 
ekstremt hyppigt, men det kan 
være så skadeligt. Ikke kun for 
de to involverede, men for hele 
familier. Så jeg synes, det er et 
interessant paradoks, fordi det 
er så normalt og samtidig er 
noget, der er så farligt.”

Og i Rosita er utroskaben ikke 
bare en fejlagtig engangsfor-
seelse. 

INTERVIEW

  Jeg er her ikke 
for at dømme

I Rosita tematiserer Frederikke Aspöck danske mænds 
import af kvinder fra fjerne destinationer helt uden løftede 
pegefingre. Her fortæller hun om at gå imod det forventede 
og elske sine karakterer. – Af Neia Pil Højsteen

“I hele det her regnskab 
med at forlade sit land 

og komme op til en 
mand, er de vinderne.”
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Det er mere som et sammen-
filtret garnnøgle, hvorom den 
korteste synopsis kunne lyde: 
Johannes er sin kæreste utro, da 
han er sammen med Rosita, Ros-
ita er Ulrik utro, da hun er sam-
men med hans søn, Johannes, 
og Johannes er på en eller anden 
måde sin far utro, da han giver 
sig i lag med hans kommende 
kone. Og så har Ulrik også 
besøgt den lokale prostituerede 
i hvert fald en gang for meget. 
Denne utroskab inden for den 
nærmeste familie er en po-
tensering af et allerede skadeligt 
fænomen, det er et kontraktbrud 
i et af livets tætteste relationer, 
fader og søn-forholdet. 

Måske derfor er det så afgøren-
de, at filmen stort set vægter de 
tre karakterer, Johannes, Ulrik 
og Rosita, ligeligt. Der er ingen 
helt og ingen skurk. De er alle 
karakterer med fejl og mangler, 
men også med håb og drømme. 
Det er en ekstremt generøs, 
nærmest Renoir’sk, kærlighed, 

som Aspöck nærer til sine kar-
akterer. 

”Jeg elsker altid mine karakterer 
utroligt højt – hver og en. Ingen 
er entydigt onde eller entydigt 
gode. De er mennesker fulde af 
fejl, og det er sådan, jeg holder 
allermest af mennesker. Dem, 
der ihærdigt stræber efter at 
gøre det rigtige, men alligevel 
kommer til at jokke i spinaten 
undervejs. Så det var vigtigt for 
mig, at de forblev elskelige, at de 
ikke var hængt ud. Jeg dømmer 
dem ikke; jeg ser ikke Ulrik som 
en taber, der ikke kan finde ud 
af at møde sin egen kvinde, eller 
Rosita som et dårligt menneske, 
fordi hun er villig til at lade sig 
gifte med en, hun ikke kender, 
for penge.”

Du siger, at du ikke er her for at 
dømme, men er det ikke svært, 
når karaktererne er så fulde af 
fejl?

”Det er altid sådan med mine 
projekter, at når jeg begynder, 

har jeg en holdning – eller en 
fordom vil jeg kalde det, en 
forudindtaget holdning. 

Men så bliver min forståelse 
altid rigere og rigere, jo mere 
jeg researcher. Så det var nok 
mere fra sådan en humanistisk 
betragtning om, hvordan vi kan 
forstå de her mennesker bedst 
muligt.”

inspireret af 
virkelighedens mennesker

I Rosita er det Ulriks beslutning 
om at få en kone, der sætter 
handlingen i gang. 

Da Rosita ankommer, opstår 
forbudte følelser og medfølgen-
de forviklinger, og hun vækker 
en udlængsel og eventyrlyst i 
Johannes. 

Som Frederikke Aspöck udtryk-
ker det, er det altid noget med 
mennesker, der kickstarter 
hendes film. 

Snart ægtemand og ægtekone – og endnu fremmede for hinanden. Rosita spiller på alvor, humor 
og akavede situationer. Alt sammen i et meget menneskeligt drama. Foto: Nordisk Film.
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Ikke eksplosioner eller su-
perhelte. Og hvor er det mere 
oplagt at søge inspiration til 
film om realistiske karakterer i 
realistiske situationer end blandt 
virkelighedens mennesker?

”Generelt vil jeg sige, at jeg er 
ret inspireret af mennesker. No-
get, jeg altid gør, når jeg søger 
inspiration til mine historier, 
karakterer, situationer eller til 
scenografi og fotografi, er at 
kigge på stillbilleder. Det er en 
rigtig stor del af mit arbejde. 

Jeg elsker stillfotografier af 
mennesker. For mig er det vig-
tigt at have mit eget formsprog, 
så jeg planker aldrig andre film-
instruktører direkte. 

Nogle gange støder man på 
film, hvor man tænker 
’okay, det er ret tydeligt, 
hvem jeres forbillede har 
været’. For mig er det vig-
tigt at gøre mit eget.”

Dette er ikke ensbetydende 
med, at Frederikke Aspöck 
ikke er bekendt med film-
historien. Men for at skabe 
film om ”rigtige” menne-
sker vil hun altså hellere 
kigge på stillbilleder og ud 
og møde deres beslægtede 
– for eksempel fiskere i 
Hirtshals – end at sidde i 
biografmørket og nørde 
klassikere eller ukrainske 
stumfilm. 

Alligevel 
falder vores 
snak kort 
på film lige 

fra Vredens dag (Carl Th. Drey-
er, 1943) til Fish Tank (Andrea 
Arnold, 2009). Førstnævnte fordi 
den ligesom Rosita handler om 
en ung kvinde, der gifter sig 
med en ældre mand, men falder 
for hans søn. I forhold til Rosita 
kan denne handling let blive 
skubbet i baggrunden, fordi den 
kan gøres til en politisk film om 
hvide mænds import af dårligt 
stillede kvinder. Men Aspöck 
understreger flere gange, at 
filmen ikke er politisk. 

At Rosita kommer fra filippin-
erne, og at Ulrik har betalt for 
hendes rejse, er bare situationen. 
Centrum for fortællingen er de 
nære relationer, der udfordres. 

Fish Tank har været en æstetisk 
inspirationskilde for Aspöck 
og filmcrewet, fordi den også 
udspiller sig i et trøstesløst sam-
fund, men samtidig insisterer på 
billeder, der emmer af farve og 
liv.

”Jeg ville gerne gå imod den 
forventning, der så ofte er, når 
man ser sådan nogle – ofte 
engelske – småbysfilm. Det er 
gråt, det er grynet, blåt i nu-
ancerne, det er dødt, hudtonerne 
er blågrå. Jeg vil vise rigtige 
mennesker, der lever - med røde 
kinder og rigtige hudtoner. Ofte 
så grader man. Jeg insisterede 
på at bruge rigtige hudfarver. 

De skulle være rigtige levende 
mennesker, der også har håb 
og drømme. Alt den research 
(manuskriptforfatter, red.) Kim 
Fupz Aakeson og jeg lavede 
deroppe viste, at folk er lykke-
lige for at bo der. De skal ikke 
nogen steder, de er ligesom Maja 
(Johannes kæreste, red.). Alle, de 
kender, bor jo der. Hun kan slet 
ikke forstå Johannes’ udlængsel. 
Folk elsker at være der. Nogle af 
dem havde været i København 
én gang. Det skulle de ikke 
igen.”

Hvad gjorde I så for at imple-
mentere et mere positivt register i 
filmens æstetik?

”Vi tænkte rigtig meget over 
det i forhold til mise-en-scène. I 
scenografien er det for eksempel 
helt bevidst, at der er placeret 
stuepalmer hist og her for at 
få noget varme ind i det ellers 
grå miljø. Udgangspunktet for 
scenografien var det grå beton 
i havnen, som er byens hjerte, 
fordi det er den store industri i 
området – men så har vi sørget 
for farveklatter alle vegne. Jeg 
insisterede på, at der skulle være 
liv i det miljø.”

hvad sker der, når en 
fillippiner møder et 
badekar?

Udover æstetik faldt snakken 
også på den mere praktiske side 
af en filmproduktion. Mens det 
gik smertefrit at besætte filmens 
mandlige hovedroller, skulle det 
vise sig at blive sværere at finde 
en skuespillerinde til titelrollen. 

Der spilles på hele følelsesregistret i Rosita, hvor der ikke er langt fra gråd til grin. Heldigvis er der 
altid et glimt af håb for karaktererne. Foto: Nordisk Film.

“Jeg vil vise rigtige 
mennesker, der lever 
- med røde kinder og 
rigtige hudtoner”
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Frederikke Aspöck mødtes med 
flere filippinske kvinder bosat i 
Danmark. Det gav hende et godt 
indblik i deres liv – men ingen 
Rosita. 

 Som Aspöck siger det, gør nogle 
instruktører og strømninger 
det til en stil at bruge amatør-
skuespillere, men hun har altid 
foretrukket rigtige skuespillere, 
der har værktøjer at arbejde 
med. Og Rosita-rollen var mere 
sammensat end som så. Rosita 
skulle nemlig ”være gådefuld, 
stærk og smuk samtidig med, at 
hun skulle kunne se undseelig 
ud. 

Hun skulle kunne se ud, som 
om hun ikke er noget særligt. 
Man skulle ikke fra starten 
tænke, at hun var for smuk til 
at være der, eller at Johannes vil 
falde for hende.”

Aspöck kontaktede den fil-
ippinske instruktør Brillante 
Mendoza, den kompromisløse 
Cannes-darling, der i 2009 vandt 
prisen for bedste instruktion på 
festivalen med Kinatay.

”Jeg kontaktede ham egentlig 
bare, fordi jeg ville høre, om han 
kunne hjælpe mig med navnet 
på en caster i Manilla… Han 
spurgte mig, hvad det var for en 
rolle, og så beskrev jeg den. Han 
svarede: ’Du får ikke navnet 
på en caster. Jeg har navnet 
på en skuespiller; hun hedder 
Mercedes Cabral’. Jeg goog-
lede hende, og så lå hun der og 
slangede sig på forsiden af det 
filippinske Playboy.”

Umiddelbart lignede Mercedes 
Cabral altså ikke det billede, 
Frederikke Aspöck havde af 
Rosita. Men efter at have set en 
række film med Cabral stod det 
klart for Aspöck, at hun kunne 
forvandle sig som en kamæle-
on foran kameraet. Ikke lang 
tid efter stod Cabral i Kastrup 
Lufthavn. Meget kan ordnes 
over fjerncasting på Skype, men 
kemi mellem skuespillere kan 
ikke måles og vejes. Der gik ikke 
mere end to dage i workshops 
med Mikkel Boe Følsgaard og 
Jens Albinus, så var Mercedes 
Cabral hyret til filmens titelrolle.

Hvordan var det for Mercedes 
Cabral at spille med i en dansk 
film?

”Når man laver film med Bril-
lante Mendoza, skal man stå 
til rådighed 24 timer i døgnet, 
du skal selv have din klapstol 
eller drømmeseng med, og så 
sidder alle i et telt og venter på, 
at de skal bruges. I Danmark 
er planen jo lagt efter, at man 
ikke skal ulejlige skuespillerne 
mere end højst nødvendigt. Og 
så lærte Mercedes Cabral bare 
helt vildt meget af Jens Albinus 
og Mikkel Boe Følsgaard, som 
hun virkelig har dyrket. Hun 
elsker deres film, hun er ret inde 
i udenlandske film, så du kan 
tro, at hun kendte dem. Hun var 
virkelig starstruck over at møde 
dem.” 

Men det var også lidt af et 
chok for middelklassekvinden 
Mercedes Cabral at komme til 

det kolde nord. Aspöck fortæller, 
at hotelværelset var så koldt, at 
Cabral var overbevist om, at der 
var aircondition slået til. 

Uden for den ordinære arbe-
jdstid besøgte de det hus, som 
meget af filmen foregår i. Her 
filmede de Cabrals første møde 
med huset og dets indretning. 
Dette førte til to autentiske 
oplevelser, der endte med at 
blive implementeret i den 
færdige film: Cabrals fremmed-
hed over for en radiator og et 
badekar. Det er alt sammen med 
til at gøre Rosita til en meget 
ægte fortælling.

Selv om Rosita omhandler 
det fænomen, der med et ned-
ladende udtryk kaldes pos-
tordre-ægteskaber, insisterer 
Frederikke Aspöck på, at filmen 
først og fremmest handler om 
en kvinde og to mænd, om 
familierelationer, kærlighed og 
udlængsel.

Men hun medgiver også, at 
det er et skønt biprodukt, hvis 
historien kan vække eftertanke 
og vise en anden virkelighed 
end den, mange tror, de kender. 
Rosita og de andre filippinske 
kvinder er stærke. Og de tør give 
fuckfingeren. 

FREDERIKKE ASPÖCK

“Rosita og de andre 
filippinske kvinder er 
stærke. Og de tør give 

fuckfingeren.”

Rosita havde premiere den 16. 
april.
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Tokyo på film
– Nu uden Loger Moore i kimono

Sofia Coppolas amerikanske Lost in 
Translation (2003) og Doris Dörries 
tyske Når kirsebærtræerne blom-
strer (2008) er begge smukke, mod-
erne storbysymfonier, der handler 
om fortabte vesterlændinge, som 
finder sig selv og hinanden i Japans 
fantastiske hovedstad, Tokyo: En 
by der har ageret baggrundtæppe i 
flere science-fiction film. 

Den bliver ved med at fascinere 
med sin blanding af højteknologi, 
mangfoldige subkulturer og spir-
ituelle åndehuller. Det skal handle 
om sexclubs & Lock ‘n’ Loll og 
ikke mindst om, hvorfor den der 
joke med, at japanere ikke kan sige 
”L”, er præcis lige så dum som alle 
de andre smårascistiske Holly-
wood-klichéer om asiater.

Af Rikke Bjørnholt Fink

16 ⋅ TEMA: JAPAN
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Selv ikke den mest fantastiske by er værd at udforske alene.
   Scarlet Johansson i Lost in Translation (2003).
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Lost In Translation og Når 
kirsebærtræerne blomstrer er 
begge filmet on location i Japan 
og bringer et friskt pust til den 
strøm af vestlige film, der søber 
rundt i støvede forestillinger 
om stedet. Filmhistorien er fuld 
af samuraier, karatemestre og 
kamikazepiloter, og ikke engang 
i det 21. århundrede har vestlig 
film fået et nuanceret syn på 
japanere (eller asiater generelt 
for den sags skyld). Overvej ek-
sempelvis om du nogensinde har 
set en asiatisk skuespiller i en 
hovedrolle, hvor de ikke dyrkede 
kampsport, havde accent eller 
var i krise over deres herkomst. 
Eksempler på moderne japanske 
stereotyper i film er turister, der 
fotograferer ligegyldige sevær-
digheder eller anonyme busi-
nessmen, der går i flok. Dertil 
kommer de obligatoriske, unge, 
japanske skolepiger med Hello 
Kitty rygsække, der bruges til at 
illustrere, at eksempelvis mas-
semorderne Mickey og Mallory i 
Natural Born Killers (1994) nu er 
store i hele verden. 

Hertil kommer ligegyldige 
biroller som mr. Yunioshi fra 
Breakfast at Tiffany’s (1961), 
der tilsyneladende ikke har 
anden funktion i filmen end at 
gøre grin med japanere og åbne 
døren for Holly Golightly. Eller 
”Horry Gorightry”, som han 
kalder hende. Ikke nok med dét, 
så er det skuespilleren Mickey 
Rooney, der ‘yellowfacer’ den 
som hysterisk lille mand med 
falske tænder. Latterlige klichéer 
er der nok af, og så har jeg knap 

nok nævnt James Bonds besøg 
i Japan i You Only Live Twice 
(1967).

Er vi så kommet videre siden 
Roger Moore gik i kimono? Vi 
skal se på to nyere film, hvor 
henholdsvis amerikanere og 
tyskere tager til Tokyo. Japans 
hovedstad har altid tjent som en 
slags fjern, fantastisk, futuristisk 
udgave af en stor amerikansk by. 
For med en neonbelyst skyline, 
der nærmest får New York til 
at se provinsiel ud, er Tokyo 
ideel til filmisk iscenesættelse. I 
alt fra nogle få billeder i Tark-
ovskys Solaris (1972) og Blade 
Runner (1982) til iscenesættelsen 
af O-Ren Ishiis kongedømme i 
Kill Bill vol. 1 (2003). Imidlertid 
er det få vestlige film, der har 
brugt byen så aktivt som Cop-
polas og Dörries. Det er disse to 
films forskellig artede portrætter 
af Tokyo, der skal uddybes i 
denne artikel. Vi skal på en rejse 

gennem kæmpekryds, eksotiske 
sexklubber, karaokebarer og 
måske også lidt Hello Kitty. For 
Tokyo er i disse to film der, hvor 
man mister sig selv, sin partner 
og sine hæmninger. Forhåben-
tlig for at finde noget finere for 
foden af Mount Fuji.

prease – This rame joke 
isn’t funny!

I Lost in Translation er Tokyo 
den lysende betonbaggrund, 
hvor historien om Charlotte 
(Scarlett Johansson) og Bob 
(Bill Murray) udspiller sig. Hun 
er med som påhæng til sin 
fotografkæreste og henslæber 
sine dage på et hotelværelse, 
mens hun venter på, at han skal 
komme hjem fra arbejde. Bob 
er skuespiller og i Japan for at 
indspille whiskey-reklamer og 
måske også for at flygte fra sin 
kones indretningsprojekt. 

Tokyo er den baggrund, der står 
åben og blinker, mens disse to 
ensomme mennesker sidder på 
hvert deres hotelværelse og føler 
sig fortabte. Byen begynder først 
at åbne sig for de to, da de falder 
i snak i hotelbaren og tager ud 
med hendes venner. Ud at synge 
karaoke, selvfølgelig. Det lyder 
måske lidt som en kliché, og det 
er det ærlig talt også. Generelt er 
Charlotte og Bobs ture i Tokyo 
lidt som at tage til København 
og nøjes med at se Amalienborg 
og spise en ristet med det hele. 

“For med en neonbelyst 
skyline, der nærmest 

får New York til at 
se provinsiel ud, er 

Tokyo ideel til filmisk 
iscenesættelse. I alt 
fra nogle få billeder 
i Tarkovskys Solaris 

(1972) og Blade 
Runner (1982) til 
iscenesættelsen 
af O-Ren Ishiis 

kongedømme i Kill Bill 
vol. 1 (2003).”

Rudi lærer japansk skyggedans i Når kirsebærtræerne 
blomstrer (2008).

TEMA: JAPAN 
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Det er sushi, karaoke, gam-
le templer og selvfølgelig en 
tur forbi et vanvittigt japansk 
quiz-program. Spørgsmålet er 
så, om det er Coppolas mening 
at skabe et overfladisk miljø, 
der spejler sine hovedkarak-
terers ensomhed, eller om hun 
har glemt at komme ind under 
huden på sit miljø efter at være 
blevet bidt af en gal turistbro-
chure?

Ét eksempel, der taler for en lidt 
ignorant holdning til japanere i 
filmen, er genbrugen af én mild-
est talt irriterende kliché: L/R-
joken. Den bygger på en fores-
tilling om, at asiater bytter om 
på de to konsonanter og i ameri-
kansk film bruges den fuldstæn-
dig uafhængigt af det faktum, at 

der er stor forskel på udtalen af 
japansk, koreansk, mandarin og 
thai. I Lost In Translation bruger 
de den desuden både inkonse-
kvent og forkert. På japansk er 
de latinske bogstaver ”L” og ”R” 
én og samme konsonant - med 
en lyd der ligger midtimellem 
de to. Men i filmen bruges det, 
som om japanerne bytter om på 
de to bogstaver. Et enkelt blandt 
mange eksempler er ”lip my 
stocking”-scenen, hvor en pros-
titueret (eller hvad hun nu er), 
er blevet sendt til Bobs værelse. 
Hun beder ham om at rive 
hendes strømper i stykker, men 
han forstår ikke ordren grundet 
hendes udtale.

Hvorfor hun så ikke kan sige 
”rip”, når hun sagtens kan sige 
”Harris”, er svært at svare på.

Til gengæld tager Coppola 
også selv pis på klichéerne, da 
Charlottes mands irriterende 
bekendte, en skuespillerinde, til 
et pressemøde fortæller, at hun 
føler sig tæt på Japan, fordi hun 
er god til karate. Desuden mener 
hun, at hendes nye film er meget 
asiatisk, eftersom Keanu Reeves 
dør, men lever op igen. Du 
ved, det der reinkarnation. Her 
opstår muligheden for at grine 
af vores egne forstenede fores-
tillinger, som moder USA lavede 
dem. I en artikel i den engelske 
avis The Guardian er filmen ble-
vet kritiseret for at reproducere 
japanske stereotyper. 

TOKYO PÅ FILM
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Men i filmen er amerikanere, 
ægtefæller og fotografer alle lige 
klichéfyldt fremstillet. Charlotte 
og Bob er sådan set de eneste 
tredimensionelle mennesker i 
denne film, så intet under at de 
føler sig marginaliserede blandt 
alle papfigurerne og neonskil-
tene. Faktisk er det eneste japan-
ske, der formår at røre Charlotte, 
et besøg ved et shrine i Kyoto. 
Den gamle kejserby langt væk 
fra Tokyo. Umiddelbart ligner 
den smukt fotograferede film 
altså en hyldest til Tokyos 
storhed, men egentlig vil de to 
amerikanere meget hellere væk 
fra det overfladiske ræs og hjem 
til… Los Angeles.

når vi alle sammen 
afblomstrer

”Jeg har altid gerne villet til Ja-
pan sammen med ham. Bare for 
at se Mt. Fuji én gang. For hvis 
jeg ikke ser tingene sammen 
med min mand, er det som om, 
jeg slet ikke har set dem”. Sådan 
indledes den vidunderlige Når 
kirsebærtræerne blomstrer. En 
lille, tysk film, der blev vist på 
Berlinalen og fik dansk biograf-
premiere i 2009. Instruktør Doris 
Dörrie har selv skrevet historien 
om det ældre, bayerske ægtepar 
Rudi og Trudi. Da Trudi finder 
ud af, at hun er dødeligt syg, 
beslutter hun, at de skal besøge 
deres børn i Berlin, inden det er 
for sent. Drømmen er at besøge 
den søn, der bor i Japan, men 
den vrisne gamle Rudi gider ikke 
at rejse så langt. Trudis største 
ønske som ung var at blive 
Butoh-danser efter japansk for-

billede, og da hun dør i løbet af 
turen, går det op for Rudi, at han 
har holdt sin kone tilbage hele 
hendes liv. Derfor rejser han til 
Japan for at besøge sønnen og se 
det land, som hans kone elskede 
højt, men aldrig nåede at besøge. 

Filmen minder både om Ozus 
Tokyo Story (1953) og Pixars Up 
(2009). Det er en smuk historie 
om forgængelighed, og hvilken 
bedre setting findes der til at 
beskrive netop det, end Tokyo 
i slutningen af maj, hvor de 
smukke, men skrøbelige kirse-
bærblomster pryder alle byens 
parker? Den hurtige by står 
stille et øjeblik, når kameraet får 
lov til at hvile på det lyserøde 
tag over Tokyos grønne om-
råder. Dog er det en kort fornø-
jelse, der kun varer et par uger. 

Det lyder lidt som en kliché, 
men den er så veldoseret, at det 
holder. I kontrast til al skøn-
heden står billeder af Tokyos 
skyline filmet fra en lille snæver 
lejlighed på Gud ved hvilken 
etage. Her bor Rudi hos den søn, 
der hurtigt bliver træt af ham. 
Derfor går han på eventyr alene 
og en lille, gammel, tysk mand 
farer hurtigt vild i Hello Kitty 
butikker og sexklubber, hvor 
man kan blive vasket af unge 
kvinder. En dag møder han dog 
Butoh-danseren Yu, der viser 
ham, hvordan hans kones inter-
esse, som han før hadede, kan 
bringe ham tættere på hende, 
end han nogensinde var, mens 
hun var i live. Verden foldes ud 
for ham gennem denne mystiske 
skyggedans og tilbedelsen af det 
mytiske Fuji gennem skydækket.

Tokyo er et mangefacetteret 
sted, hvor filmskabere kan lave 
enestående billeder af en im-
ponerende storby og lade sig 
fortabe i japansk kultur, som den 
titter op gennem skyskrabere og 
spillemaskiner. I Lost In Trans-
lation er den en hurtig by med 
hurtige mennesker, hvor man 
har brug for hinanden, hvis man 
ikke skal forsvinde. I Når kirse-
bærtræerne blomstrer er det der, 
man tager hen, når det rent fak-
tisk er tid til at forsvinde. Uanset 
hvad går man ikke upåvirket 
fra det filmiske Tokyo. Selv Bill 
Murrays karakter ringer hjem 
og proklamerer, at han fra nu af 
vil spise japansk mad.

TEMA: JAPAN
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Når snakken falder på animé-in-
struktører, starter og slutter 
manges kendskab ved den 
uforlignelige Hayao Miyazaki 
og hans Studio Ghibli, der med 
film som Min ven Totoro (1988) 
og Chihiro og heksene (2001) er 
kendt selv blandt helt almin-
delige danske børnefamilier. 
Sammenlignet med en superst-
jerne som Miyazaki, går de fleste 
animé-instruktører i ét med 
tapetet. Men kigger man lidt 
nærmere, findes der en fyldig 
underskov af instruktører med 
unikke visioner og stiltræk – 
blandt de særlig prominente kan 
nævnes Satoshi Kon (Paprika, 
2006), Katsuhiro Otomo (Akira, 
1988) og Mamoru Oshii (Ghost in  
the Shell, 1995). Selv blandt disse 
individualistiske instruktører 
er Kunihiko Ikuhara (født 1964) 
imidlertid lidt af en ener. For 
det første skiller han sig ud fra 
størstedelen af kendte animé-in-
struktører ved overvejende at 
arbejde i TV-mediet, hvor langt 
de fleste kendte instruktører 
arbejder primært eller udeluk-
kende indenfor film. Endnu vig-

tigere er hans visuelle stil, der er 
en unik blanding af simplicitet 
og overflod, inspireret især af 
shojo-manga og teater.

At se en Ikuhara-serie er som 
at springe på hovedet ned i en 
absurd billedbog. Den på én og 
samme tid minimalistiske og 
sprudlende stil er karakteriseret 
af en enorm opmærksomhed på 
billedkompositionen, økonom-
isk genbrug af narrativt vigtige 
klip og en teateragtig fokus det 
absolut nødvendige. 

Hver serie har sine egne sym-
boler og visuelle motiver, 
der gentages igen og igen og 
ophober betydning fra episode 
til episode. Hvor andre lader 
TV-mediets begrænsede budget 
og lynhurtige produktionstem-
po limitere deres vision, vender 

Ikuhara den minimale animation 
til en styrke ved at fokusere 
animationsbudgettet på nøgles-
cener og komponere slående, 
stærke billeder, der kan stå alene 
i de scener hvor animationen er 
begrænset. 

Narrativt har Ikuhara-serier 
ofte ved første øjekast absurde 
plots, der involverer pingviner, 
lesbiske bjørne, boksende kæn-
guruer og en crazy komik. Men 
hvad, der kan virke som fjolleri, 
er i de fleste tilfælde metaforer 
og symboler, der dækker over 
ofte meget nuancerede drøftel-
ser af alvorlige temaer. Typiske 
temaer er køn, seksualitet og 
overgangen fra barn til voksen, 
med alt hvad det indebærer af 
sprængte luftkasteller. Disse 
temaer er, ligesom store dele 
af hans visuelle stil, rodfæstet i 
Ikuharas oprindelse som sho-
jo-instruktør.

Shojo-manga er manga primært 
henvendt til piger. En genre der 
går tilbage til Osamu Tezukas 
Princess Knight (1956) - hvis ikke 
tidligere. 

En prinsesse, der beslutter at blive en prins. En magisk pingvinhat, der vækker en svagelig 
pige til live igen. Og lesbiske bjørne, der krydser tid og rum for at møde og/eller æde men-
neskepiger.  Det er blot lidt af det, man kan møde i den eccentriske ener Kunihiko Ikuharas 
animeserier.

Fabulous max
– en kort introduktion til 
Kunihiko Ikuhara

TEMA: JAPAN

Af Ida Kirkegaard

“At se en Ikuhara-
serie er som at 

springe på hovedet 
ned i en absurd 

billedbog.”
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Dog fandt den for alvor sin form 
i 1970’erne med mesterværker 
som The Rose of Versailles (1972) 
og Dear Brother (1975). Dis-
se tegneserier og TV-serierne 
baseret på dem introducerede 
et symbolladet visuelt univers, 
hvor karakterernes indre liv 
illustreret med blomster, lynned-
slag eller andre symboler, samt 
en førhen uhørt fokus på temaer 
som seksualitet og kønsroller. 

Inspirationen fra shojo er et 
tydelig i hele Ikuharas filmog-
rafi, og går tilbage til hans første 
arbejder som instruktørassistent 
og senere instruktør på seri-
er om små piger som Goldfish 
Warning (1991) og den populære 
Sailor Moon (1992).  

Særlig Sailor Moon var med til 
at forme Ikuhara, samtidig med 
at mange af hans personlige 
særheder er at finde i denne 
serie. Særlig i de senere sæsoner, 
hvor han fungerede som chefin-
struktør. 

Sailor Moon er en strengt epi-
sodisk superhelteserie for små 
piger, hvor de samme forvan-
dlings- og angrebssekvenser 
gentages igen og igen, en struk-
tur han senere bruger og vender 
på hovedet i Revolutionary Girl 
Utena (1997). 

Kernen i Ikuharas filmografi er 
de til dags dato tre TV-serier, 
han har haft fuld kreativ kontrol 
over. Hans kunstneriske fin-
geraftryk er også at se i tidlige 

work-for-hire-produktioner 
som Sailor Moon, men i disse tre 
serier kommer hans vision for 
alvor til udtryk. De er alle skabt 
i samarbejde med en kvindelig 
mangategner, der har designet 
karaktererne og ud fra et fælles 
udgangspunkt skrevet man-
gaversioner sideløbende med 
Ikuharas TV-serier (Chiho Saito 
udfyldte denne rolle for Revolu-
tionary Girl Utena, Lily Hoshino 
for Mawaru Penguindrum og 
Akiko Morishima for Yurikuma 
Arashi). Her kan man (i modsæt-
ning til hvad der er normen for 
anime og manga) ikke tale om 
original og kopi. Både tegneserie 
og TV-serie er skabt ligeværdige 
ud fra samme udgangspunkt.

FABULOUS MAX

Yurikuma Arashi (2015) lægger ikke ligefrem skjul på sine lesbiske ’undertoner’.
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revolutionary girl utena 
(1997)

Da pigen Utena var lille, blev 
hun reddet af en prins på en 
hvid hest. Prinsen bad hende om 
ikke at græde og gav hende en 
ring, som en dag ville føre hende 
til ham. Utena var så imponeret 
af prinsen, at hun besluttede sig 
for selv at blive en prins. Men 
var det nu en god ide?

Sådan begynder Ikuharas hov-
edværk, tv-serien Revolutionary 
Girl Utena (1997), en allegorisk 
historie om køn, skæbne og det 
at blive voksen. For at beskytte 
den mystiske skønhed Anthy, 
må Utena besejre den even-
tyrslotslignenede Ohtori-skoles 
almægtige elevråd i en serie 
dueller – men hvem er Anthy 
egentlig? Og vil hun overhove-
det reddes?

Utena er kendetegnet ved et 
billedsprog, der refererer kraftigt 
til både shojo-manga, eventyr-
bøger og især teaterets virkem-
idler. Baggrundene er mere 
kulisser end en rekonstruk-
tion af virkeligheden, og flere 
nøglesekvenser er fortalt som 
skyggeteater.

Filmversionen, Revolutionary 
Girl Utena the Movie (1999),  for-
talte i store træk samme historie 
som TV-serien, men skruede op 
for symbolikken og gjorde den 
lebiske subtekst til tekst. Efter 
denne film tog Ikuhara en 12 
år lang pause fra anime, hvor 
han ikke instruerede andet end 
et par korte sekvenser i andre 
serier. 

mawaru penguindrum (2011)

Efter et årti brugt andetsteds 
vendte Ikuhara tilbage som 
instruktør med Mawaru Pen-
guindrum (’Drej, Penguindrum’), 
historien om to brødre, der 
genopliver deres syge lillsøster 
med en pingvinhat købt i et 
akvarium, der som betaling 
kommanderer dem til at lede eft-
er den eftertragtede (og komplet 
uspecificerede) ’Penguindrum’. 
Til trods for den rivende ud-
vikling, som japansk TV-anima-
tion havde gennemgået i melle-
mtiden – et formatskifte fra 4:3 
til 16:9, en total overgang fra 
fra cel-baseret til computeras-
sisteret animation og en enorm 
opblomstring af serier henvendt 
mod voksne fans - videreførte 
Penguindrum både narrativt og 
visuelt arven fra Utena. 

Penguindrum handler mindre 
om køn og seksualitet end Iku-
haras andre serier, og har som 
den eneste af hans produktioner 
mandlige hovedpersoner, de to 
brødre Shoma og Kanda. I stedet 
bearbejder serien metaforisk 
90’ernes ”tabte generation”, der 
voksede op i den langstrakte re-
cession fra 1989. Især Aum Shin-
rikyo-sektens saringasangreb 
i Tokyos metro i 1995. Visuelt 
slægter Penguindrum på Utena, 
men introducerer sine egne 
elementer som mand- og kvin-
desymboler som erstatning for 
ansigtsløse menneskemængder, 
en udpræget brug af pastelfarv-
er og silhouetter mod en hvid 
baggrund. 

yurikuma arashi (2015)

Ikuharas nyeste serie startede 
i januar 2015 og er i skrivende 
stund uafsluttet. Med 12 afsnit 
bliver Yurikuma Arashi (di-
rekte oversat ’Liljebjørn-storm’) 
Ikuharas hidtil korteste serie. 
På trods af sin kortere spille-
tid viderefører den tråden fra 
Utena og Penguindrum. Pakket 
ind i en nonsens-historie om to 
menneskeædende bamsebjørne, 
der krydser en af menneskene 
opstillet beskyttelsesmur for at 
finde den pige, som den ene af 
dem har knyttet sig til, er Yuri-
kuma først og fremmest en kom-
mentar til homoseksuelles kår 
i Japan. Liljen har længe været 
et symbol for kvindelig homo-
seksualitet i Japansk popkultur, 
og Yurikuma Arashi lægger 
på ingen måde skjul på denne 
betydning med et par eksplicitte 
scener tidligt i seriens forløb, 
der går længere, end hvad der er 
normen i Yuri-manga og animé 
(anime og manga om, men ikke 
nødvendigvist henvendt til, les-
biske kvinder).
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Tetsuo (1989)

“Grinet forbliver 
ufuldendt, da man som 

tilskuer er i tvivl om, hvad 
meningen egentlig er – kan 
de virkelig mene det her 

seriøst?”
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– Når grænserne 
skubbes og 
overskrides

Japan i 
ekstremerne

Det er let at forundres, når man 
oplever nye kulturer, hvor kuty-
men adskiller sig fra den, man er 
vant til. Denne mangfoldighed 
i verden er, hvad der gør den 
værd at udforske. Men i nogle 
tilfælde kan det være svært 
ikke at rynke brynene, når man 
møder noget nyt. Dette er tilfæl-
det, når man udforsker de japan-
ske gyser- og splatterfilm. Sel-
vom der findes bevægelser som 
den ny, franske ekstremisme 
(New French Extremity), der 
på mange måder kan udfordre 
den gængse tilskuer, skal man 
være velbevandret, hvis ikke ens 
grænser skal rykkes yderligere 
i mødet med de japanske vold-
sorgier. Men når vi nogensinde 
et punkt, hvor intet længere kan 
overraske og fornærme vores 
følelser?

et nervøst grin

At Japan har tendens til at 
forundre er ikke nogen nyhed 
for dem, der kender til deres 
mærkværdige game show–pro-
grammer, hvor deltagere ikke 
udfordres af svære spørgsmål og 
opgaver, men af mærkelige so-
ciale situationer. Som seer fremt-
vinger man ofte et grin, fordi 
man ikke ved, hvad man ellers 
skal gøre af sig selv. Denne form 
for humor spilles der til dels 
også på, når det bliver lidt for 
fjollet i en af Mel Brooks’ eller 
Terry Gilliams komedier, mens 
gyserfilm også kan veksle mel-
lem morbid komik og regulært 
ubehag – med Evil Dead II (1987) 
som et indlysende eksempel. 

Et japansk eksempel kunne 
være den internationalt anerk-
endte arthouse-”gyser” Hausu 

(1977), der umiddelbart sværger 
til den gængse gyserformel i 
fortællingen om nogle uskyldige 
skolepiger i en hjemsøgt villa. 
Man skulle tro, at det ville være 
uhyggeligt, men for det meste er 
det bare fjollet. På samme måde 
kan Ichi the Killer (Koroshiya 
Ichi, 2001) fremkalde et nervøst 
grin, når absurde handlinger må 
tages med et glimt i øjet. Men 
grinet forbliver ufuldendt, da 
man som tilskuer er i tvivl om, 
hvad meningen egentlig er – kan 
de virkelig mene det her seriøst?

Ichi the Killer er en utroligt 
blodig film, som er baseret på 
den japanske manga af samme 
navn. Imellem det groteske og 
voldelige indhold finder man 
diverse vittigheder, som mildner 
de ellers grusomme elementer. 
Fra en etisk synsvinkel er det 

Gys og gru har næsten siden filmens fødsel været del af det almene genrespek-
trum. Uhyggen har mange gange fyldt de mørke sale samt givet rig mulighed 
for at udfordre filmmediets konventioner. For når filmen ikke forskrækker, 

kan den i stedet overraske og skabe væmmelse hos publikum. Men tolerancen 
for denne væmmelse stiger for hvert skridt mod det nye forkastelige, og Japan 

synes her mange skridt foran os andre.

Af Thomas Hasse Therkildsen

TEMA: JAPAN
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dog svært at forsvare satiren i 
alt det forfærdelige. Filmen gør 
mennesker til dispenserbare ob-
jekter i et enormt voldsorkester. 

Heldigvis nyder filmens hov-
edperson, Kakihara, det held at 
være sadomasochist, og trives 
derfor godt i filmens univers. 
Hans ‘eventyr’ starter, da chefen 
for den bande, han er del af, 
likvideres af en ukendt mor-
der. Som næstkommanderende 
overtager Kakihara banden, og 
jagten begynder til alles ulykke. 
Kakihara er ikke bleg for at tage 
overdrevne midler i brug, og han 
skaber hurtigt mange fjender. 
Dette gør bl.a., at man får lov 
til at se en nøgen mand hænge 
i kroge og blive overhældt med 
gloende olie. Hans metoder er 
dog for meget for filmens andre 
karakterer, der ellers også er no-
gle hårde bananer. De udstøder 
Kakihara, som dog alligevel 
fortsætter sin kyniske gang gen-
nem blodige marker. Emner som 
voldtægt, prostitution, selvlem-
læstelse, mobning osv. tages op 
uden nogen løftede øjenbryn i 

det filmiske univers. Det ska-
bte dog furore i den virkelige 
verden, og filmen er blevet 
forbudt i flere lande (heriblandt 
Norge).

Det er nødvendigt at lægge 
alvoren fra sig, mens filmen 
udspiller sig, for tog man den 
seriøst, ville den være mere end 
sørgelig. Men samtidig lever fil-
men af denne mørke charme, og 
de adskillige bandlysninger har 
nok kun hjulpet den i sin berøm-
melse. Det er måske også dens 
egentlige værdi; at skabe kontro-
vers. Ved at fremkalde spørg-
smålet: “Hvad er det dog, jeg 
ser?”, har filmen allerede hævet 
sig over ligegyldige Holly-
wood-produktioner. Det er i sig 
selv et vigtigt spørgsmål at stille, 
lige meget hvad man ser, og hvis 

tilskueren tillader det, kan det 
hæves til et langt bredere spek-
trum af film og medier. Det er 
dog en snæver chance, og filmen 
markerer sig ikke med meget 
andet end massakre. 

en utraditionel cyborg

Det er med blandede følelser, 
at Ichi the Killer afsluttes, og 
det kan kun med gru overvejes, 
hvornår samme spørgsmål skal 
stilles igen. Grænsen er skubbet, 
og en film af samme kaliber som 
Ichi the Killer vil ikke kunne 
forarge, når forargelsen allerede 
har fundet sted. Filmens berøm-
melse er muligvis bundet i dens 
forholdsvis ‘lette’ tilgængelighed 
– den er på sin vis en action-
thriller. Sanserne udfordres 
yderligere i filmen Tetsuo (1989).

I skarpe sort-hvid-kontraster 
trækkes tilskueren igennem en 
simpel forretningsmands forfald 
og forvandling. Der er skruet 
helt op for æstetikken i Tetsuo, 
og filmen er en fryd for øjet, når 
ikke man bliver nødt til at lukke 
dem i væmmelse. Filmen starter 

“Man ønsker, at 
det man ser på 
skærmen ikke er 
sandt, men tvivler 
alligevel”

JAPAN I EKSTREMERNE

Kakihara fra 
Ichi the Killer 

finder størst-
edelen af sit 

slæng slagtet 
af den mys-

tiske Ichi. Når 
hans assistent 

forskrækket 
spørger ham, 

hvad der er 
sket, er svaret: 
“Han dukkede 

endelig op – 
er det ikke 

fantastisk?”
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med, at en mand stikker et jern-
rør ind i låret på sig selv. Dette 
gør tilsyneladende meget ondt, 
og manden forvilder sig ud på 
gaden, hvor han bliver kørt ned. 
Det er dog gerningsmændenes 
ulykke, da de vælger at gemme 
den sølle eksistens væk i stedet 
for at prøve at redde hans liv. 
Det er et ungt par, og umiddel-
bart efter indleder de et samleje 
foran den forurettedes og publi-
kums åsyn. Hævnen venter dog 
inden længe, og manden i parret 
forbandes af ‘jernmanden’. 
Pludselig vokser talrige metal-
genstande ud af hans krop med 
ødelæggende kraft. Han plages 
af mareridt, og hans temmelig 
liderlige kæreste forstyrres af 
hans truende tilstand.

Ichi the Killer går på en måde et 
skridt tilbage, når man ser, hvad 
der opnås i denne film. Men 
Tetsuo er en kunstfilm modsat 
den actionprægede Ichi the Killer 
og kan bedre sammenlignes med 
David Lynchs debutfilm Eraser-
head (1977). Det er dog mest de 
sort/hvide billeder, der ligger til 
grund for sammenligningen, for 
Tetsuo overgår Eraserhead med 
flere længder målt på voldeligt 
indhold.

Tetsuo er enten en komedie eller 
en skandale, og tilskueren må 
være villig til at udfordre sig 
selv for at nå igennem filmen 
– med stigende fart bliver den 
mærkeligere, og der er ingen 
pauser. Man spørger sig selv, 
om de virkelig kan klistre mere 
metal på den stakkels skuespiller 
og bliver hurtigt klogere. 

Filmen er en parade af 
skrækscenarier, som parret 
udsættes for, og man glemmer 
hurtigt at stille ‘kloge’ spørg-
smål, hvis man lader sig rive 
med. På den måde har Tetsuo 
ikke samme værdi som Ichi the 
Killer og rykker kun grænserne 
for, hvad tilskueren kan tåle 
at se (eller finder den endelige 
grænse). Filmen gør det dog på 
så veludført en måde, at man 
ville ønske, at instruktøren 
havde valgt en mere tilgængelig 
genre.

et audiovisuelt 
torturkammer

Galskaben stopper ikke her. 
Som Tetsuo er veludført i sin 
æstetik, er de visuelle effekter i 
Guinea Pig (Ginî piggu 1, 1985) 
utrolige – i bogstavelig forstand. 
Man ønsker, at det man ser på 
skærmen ikke er sandt, men 
tvivler alligevel. En ung pige 
fanges af fire drenge, der baner 

en lang vej mod hendes endeligt. 
I hjemmevideo-kvalitet viser fil-
men hende blive tortureret med 
så gode effekter, at man skulle 
tro, det var løgn. Lige præcis 
dette gjorde Charlie Sheen, da 
han forvekslede filmen med 
snuff, første gang han så den, 
og ligesom ved den italienske 
Cannibal Holocaust (1980) måtte 
filmmagerne bevise, at ingen 
blev fysisk skadet under produk-
tionen. 

Det er med denne film, kar-
nevalet stopper, og man som 
skribent og tilskuer overvejer, 
om det virkelig var det værd. 
Filmen er så væmmelig, som 
man kan forestille sig, og det 
er ubehageligt at se den. Man 
skulle tro at dette var punktet, 
hvor grænsen var nået. Men 
Guinea Pig-serien fortsætter med 
yderligere fem film. 

Der er dog ikke brug for 
yderligere fem film og hvilket 
ramaskrig, der ville lyde, hvis 
de nogensinde blev vist for den 
hyggelige danske kernefamilie. 
Det er svært at finde en værdi i 
Guinea Pig, og den bør betragtes 
som et eksperiment i special ef-
fects og gru. Desuden tager den 
prisen for forfærdeligste film – 
indtil videre.

Velkommen til helvede. Guinea Pig (1985).
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Magiske Miyazaki
Et blødt monster venter på bussen med et blad på hovedet som paraply. En heks tryller børns 
forældre om til svin. Et ansigtsløst væsen viser sig at have en hang til te og sandkage. Velkom-
men til Studio Ghiblis magiske univers.

En mand med markante brill-
er, med et ansigt indrammet i 
hvidt hår og skæg, sidder bøjet 
over et stykke papir med en 
akvarelpensel i hånden. ”Film 
er en meget organisk størrelse” 
mumler Hayao Miyazaki for 
sig selv, usikker på, hvor den 
næste frame mon bærer hen. I 
dokumentarfilmen The Kingdom 
of Dreams and Madness (2013) 
følger vi studiets hovedanima-
tor i opture og nedture frem til 
efteråret 2013, da han meddeler, 
at han stopper med at lave film. 
Den nu 74-årige instruktør er 
kommet med samme udmelding 
flere gange før, men denne gang 
lader til at holde stik.

Det japanske animationsstudie 
Studio Ghibli har siden 1985 

produceret animé-film i spille-
filmslængde og er i dag kendt 
verden over for sine succesfulde 
tegnefilm, der er elsket af både 
børn og voksne.

Derfor vakte hans afsked stor 
bedrøvelse for fans verden over: 
Den har nemlig sået tvivl om 
studiets chancer for overlevelse 
i fremtiden – for hvad er Studio 
Ghibli uden Hayao Miyazaki? 

en ny vind gennem animé-
industrien

Da Miyazakis film Nausicaä fra 
vindenes dal med stor succes 
fik premiere i 1984, valgte han 
at forlade det studie, han i en 
årrække havde arbejdet for: Toei 
Animation. Filmens succes bev-
idnede hans evner som instruk-

tør, og han valgte at gå egne 
veje. Denne beslutning traf han 
med ven og kollega Isao Taka-
hata, og de besluttede sig for 
at stifte deres eget animations-
studie med produceren Toshio 
Suzuki. Studio Ghibli var født.

Vennerne havde store vision-
er for fremtiden, og opkaldte 
studiet efter flymodellen Ghib-
li, med tanken om, at studiet 
skulle blive ”En ny vind gennem 
animéindustrien”. 

Den mission lykkedes. Studiet 
har i dag produceret mere end 
tyve film af kort- eller spille-
filmslængde, heriblandt nogle 
af de bedst sælgende og mest 
anerkendte animationsfilm 
nogensinde. I særdeleshed har 
Prinsesse Mononoke (1997) og 

Af Line Worm Poulsen

De magiske elementer får frit spil i den hjertevarme 
Ponyo på klippen i havet (2008).
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Chihiro og heksene (2001) høstet 
priser, og det er dem, der har 
åbnet for det internationale 
marked.

hayao miyazaki – en 
visionær auteur 

En stor del af succesen må til-
skrives Hayao Miyazaki. Han er 
en person, der fremstår venlig, 
omend lidt mystisk og tilbaget-
rukket; en mand med en indre 
verden af utrolig kreativitet, der 
producerer magiske og fantas-
tiske film til børn og voksne. I 
kontrast til dette er han også en 
mand, der er optaget af tunge 
politiske emner, og som i sine 
udtalelser ofte udtrykker en ten-
derende kynisk tilgang til livet. 
I interviews er han kendt for at 
komme med udsagn af næsten 
Werner Herzog’sk karakter, som 
når han nøgternt erklærer: ”Det 
meste af vores verden er noget 
møg!”.

Dokumentaren The Kingdom 
of Dreams and Madness giver 
os et indblik i dagligdagen på 
Studio Ghibli, med alt hvad det 
indebærer af morgengymnastik, 
interne konflikter og stramme 
deadlines. Især forsøger doku-
mentaren at tegne et portræt af 
Miyazaki – som både instruktør 
og privatperson. Den opdeling, 
der i dokumentaren skabes mel-
lem filmskaber og menneske, er 
et karakteristisk skel: Miyazaki 
er en mand af kontraster. 

Langt hen ad vejen lader denne 
kynisme til at stamme fra en 
mistro til det 21. århundrede og 
den øgede amerikanisering og 
kapitalisering af Japan. Miyazaki 
er, som han selv siger det, ”en 

mand af det 20. århundrede”. 
En mand, der har stor respekt 
for naturen og de japanske 
traditioner. Derimod har han 
ikke megen tiltro til hverken 
computerteknologi eller den 
stigende materialisme hos den 
unge generation. Han ser til med 
håbløshed på fremmarchen af 
vestlige værdier i det japanske 
samfund. 

En måde at bevare traditionelle 
japanske værdier er gennem 
studiets strikse No edit-politik. 
Regelsættet dikterer, at der in-
gen ændringer må laves i filmen, 
når de sælges videre til det inter-
nationale marked. Efter sigende 
fik Miramax tilsendt et autentisk 
japansk sværd da de foreslog 
rettelser til Prinsesse Mononoke 
(1997), med det simple budskab: 
”No cuts.” Uanset om historien 
passer eller ej, illustrerer den 
fint studiets principfasthed om-
kring deres film.

Studiet kredser i flere film om 
temaer af politisk art, og disse 
kendetegnes ved en bestyrtelse 
over adfærden hos den voksne 
del af verdens befolkning. Flere 
steder får Miyazakis politiske 
overbevisninger lov til tydeligt 
at skinne igennem, især i de mil-
jøbevidste film Prinsesse Monon-
oke og Nausicaä fra vindenes dal. 
Her udtrykkes et tydeligt ønske 

om en forbedret og mindre ha-
defuld verden.

Den politiske agenda er dog 
ikke studiets eneste fokus, da 
de også producerer film hen-
vendt de allermindste publi-
kumsmedlemmer, hvis tone 
ikke er belærende, men snarere 
underholdende. Magiske og 
eventyrlige værker som Min 
nabo Totoro (1988), Kiki den lille 
heks (1989) og Ponyo på klip-
pen i havet (2008) står i tydelig 
kontrast til de politiske film. 
Disse film har afsæt i den langt 
mere fintfølende del af Mi-
yazakis personlighed, og tager 
udgangspunkt i hans brændende 
passion for børn og deres uspol-
erede tilgang til verden. Miyaza-
ki har udtalt, at han egentlig kun 
ønsker at tegne til børn, da de er 
det eneste, der virkelig betyder 
noget. 

et filmunivers fyldt med 
magi  

Miyazakis film hos Studio Ghibli 
har i kraft af instruktørens inter-
essespænd stor variation i deres 
tematikker og grad af seriøsitet, 
alt efter hvilket publikum, de 
henvender sig til. For selvom 
formatet er tegnefilm, er mål-
gruppen absolut ikke altid børn. 
I filmene Nausicaä fra vindenes 
dal og Prinsesse Mononoke in-
dgår der hyppigt død, og især i 
den sidstnævnte, blod og vold. 
Mononoke har en anbefalet al-
dersgrænse på 11 år - en grænse, 
som egentlig kunne være højere, 
mængden af afrevne lemmer og 
hoveder taget i betragtning. 

“Selvom formatet 
er tegnefilm, 

er målgruppen 
absolut ikke altid 

børn.”
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Anderledes milde er de film, 
der henvender sig til de yngre 
aldersgrupper. Film som Kiki 
den lille heks og Min nabo Totoro 
må ses som børnefilm (der dog 
absolut kan værdsættes af et 
voksent publikum), mens film 
som Chihiro og heksene, Det lev-
ende slot (2004) og Laputa, slottet 
i himlen (1986) bevæger sig i et 
grænseland mellem børne- og 
voksentematikker. Her ses børn i 
uhyggelige og faretruende situa-
tioner, som de på heroisk vis må 
klare sig igennem, og filmenes 
udtryk bevæger sig i deres alvor 
væk fra den deciderede børne-
film.

Fælles for alle disse film er 
deres helt igennem originale 
universer, som emmer af magi 
og fantasi. De finder alle sted 
i verdener, der er så utrolige, 
at studiets egne animatorer 
flere gange har udtrykt, at 
de sjældent ved, hvad filmen 
handler om mens de arbejder på 
den – og til tider er der stadig 
usikkerhed om budskabet efter 
filmen er færdig. ”Mine film 
behøver ingen mening at have,” 
siger Miyazaki ”man behøver 
ikke at forstå dem. Vi forstår 
heller ikke livet, så hvorfor skal 
vi forstå film?”.

Med de førnævnte hjertevarme 
og farverige værker in mente, 
er han flere gange blevet kaldt 
den japanske pendant til Walt 
Disney. Sin bryske side til trods 
ses han som en af vor tids mest 
drømmende og dybfølte instruk-
tører. Som bevis på dette modtog 
Miyazaki i november 2014 en 
Honorary Academy Award - en 
anerkendelse for hans arbejde 
og store bidrag til animations- 
og filmbranchen gennem årene. 
Han markerer sig som en af sin 
tids væsentligste personligheder 
inden for sit felt, en visionær 
auteur, der med sine fantastiske 
animationsfilm har vundet en 
særlig plads i manges hjerter.

ghibli på usikker grund?

Miyazakis visionære arbejde og 
hans navn som kvalitetsstempel 
har i mange år været studiets 
største fortrin, mens Takahatas 
film også har været store suc-
ceser. De har begge lavet deres 
sidste film for studiet, og der er 
sået tvivl om, hvorvidt studiet 
kan overleve i fremtiden uden 
disse mestre ved tegnebrættet. 
Når Miyazaki bliver spurgt om 
hans forventninger til studiets 
fremtid, er han ikke udpræget 
optimistisk: ”Fremtiden står 

klart. Studiet vil falde fra hi-
nanden, jeg kan allerede se det. 
Så hvorfor bekymre sig om det? 
Det er uundgåeligt. Ghibli er 
bare et tilfældigt navn, jeg fik fra 
en flyvemaskine. Det er bare et 
navn…”

Den opgivende udtalelse 
fremstår, som har han forsøgt 
at distancere sig selv fra situa-
tionen. Han har da også siden-
hen på mere forhåbningsfuld vis 
udtalt, at “… tingenes gang fra 
nu afhænger af visse personers 
ambitioner, håb og talenter.” Her 
taler han om studiets animation-
screw, som bl.a. tæller hans søn, 
Goro Miyazaki, som lader til at 
ville bære faklen videre for sin 
far. Han har allerede instrueret 
flere film for studiet, hvor især 
Oppe på Valmuebakken (2011) 
kan nævnes som et vellykket 
projekt.

Med solide udgivelser såsom 
Oppe på Valmuebakken og 
Arriettys hemmelige verden 
(2010), der begge er flotte og 
medfølende film, er det ikke helt 
utænkeligt at studiet faktisk har 
en fremtid uden Hayao Miyazaki 
ved roret. Man har i hvert fald 
lov til at håbe.

Detaljerig-
dommen i 
Det levende 
slot (2004) er 
næsten ikke 
til at begribe.

MAGISKE MIYAZAKI
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5. trigun (mad house, 1998)

I denne science-fiction western følger vi den efterlyste Vash the 
Stampede. På trods sit hårrejsende rygte på planeten Gunsmoke, 
hvor dem der skyder skarpest bestemmer, er han den ultimative 
pacifist. Han vil gøre alt for at redde alle liv fra de farer, der følger 
ham, uden selv at dræbe nogen. På overfladen er der ikke meget, der 
får dette til at ligne en serie specielt til voksne. De første par afsnit 
er fulde af gak og løjer, men efterhånden som Vash’s baggrund kom-
mer frem i lyset, bliver Trigun til et voldeligt studie af prisen for at 
leve efter et stærkt ideal i en verden, der ikke godtager det.

For mange er ordene ”tegneserie” og ”tegnefilm” 
lig med børneunderholdning på trods af fortidens 
biografkortfilm fra Warner Bros., der er fyldt med 
jokes rettet mod de voksne. Men lige så lidt som 
animation er en genre i sig selv inden for filmen, 
er animé en genre inden for animationen. I Japan 
anses manga og animé ikke som en medieform 
beregnet til børn, men bliver set og læst af både 

ung og gammel. Derfor findes der utallige serier, 
der retter sig mod et voksent publikum, hvad end 
indholdet er sexdreven humor, blod og indvolde 
eller dybe eksistentielle spørgsmål. Denne artikel 
skal ikke ses som en komplet liste, men blot en 
liste over de bedste voksen-animé serier, som jeg 
som animationselsker og animé-fan har fået set 
gennem tiden.  

Ordets Top 5:

  Voksen-animé

TOP 5
– Ordet sammensætter en top 5 på baggrund af udgivelsens tema.

4. shadow star / narutaru (kids station, 2003)

Som nævnt tidligere i denne artikel blev de fleste introduceret til 
animé gennem Pokémon, hvor unge børn bruger nuttede væsener 
med vældige overnaturlige kræfter til sportslige, venligtsindede 
kampe. Men hvad sker der, når den slags evner falder i de forkerte 
hænder? Dette spørgsmål stiller Narutaru, hvori væsenerne er endnu 
stærkere, børnene endnu mere naive og monstrenes ejere har langt 
mindre godhjertede mål. Hvor Trigun måske ikke på overfladen 
ligner en serie til voksne, lyver Narutaru direkte for sine seere med 
sin nuttede titelsekvens og styrtdykker derfra ned i de mørkere sider 
af den populære monstertræner-genre.

– Af Bjarke Johansen
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1. perfect blue (satoshi kon, 1997)

Satoshi Kon er ofte blevet kaldt ”Japans svar på David Lynch”, og det skinner ikke tydeligere igennem 
end i denne gyser. Den tidligere popstjerne Mima Kirioge bliver terroriseret over internettet af en blog. 
Bloggen er tilsyneladende skrevet af hende selv, der klager over hendes beslutning at skifter karriere til 
seriøs tv-skuespillerinde. Først her begynder filmen at blive syret. Perfect Blue er en voldelig, surrealis-

tisk og ekstremt nervepirrende oplevelse. Jo mere paranoid hovedkarakteren bliver, jo mere knækker 
filmen også for seeren. Og jo mindre klart står det også, hvad der er handling, og hvad der er illusion.

3. grave of the fireflies (isao takahata, 1988)

Japan har den noget tvivlsomme ære af at have været offer for 
atomvåben hele to gange under anden verdenskrig. Og den tragedie, 

der følger sådanne katastrofer, vises så hjerteskærende som muligt 
i denne film af Isao Takahata, hvor en dreng og hans lillesøster 

forsøger at overleve i månederne derefter. Filmen er delvist baseret 
på instruktørens egne erfaringer som overlevende af et bombean-

greb, hvilket blot gør det hele værre.

2. akira (katsuhiro ôtomo, 1988)

Efter tredje verdenskrig raser bandekrigene i Neo-Tokyo. Men da 
den unge motorcykelbølle Tetsuo bliver kidnappet af militæret efter 
et sammenstød med et mystisk barn med en gammel mands ansigt, 

opdager han, at han har vældige psykiske kræfter. Nu går han på 
et drabeligt hævntogt mod alle, der har stået i vejen for ham i hans 
liv. Det er nu op til hans tidligere ven Kaneda at forsøge at standse 

ham. Denne film åbnede for alvor folks øjne for animé i USA og for 
mulighederne i animation til et voksent publikum i det hele taget. 

Derfor ses den stadig som en exceptionelt animeret klassiker.  

TEMA: JAPAN
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Japansk klassisk film
TEMA: JAPAN

– et andet Hollywood?

Termen ’klassisk film’ er defineret ud fra en række forskellige faktorer, som har præget et vist 
lands filmproduktion i en bestemt periode. Filmenes stilistiske æstetik, fortælleformen, kul-
turelle strømninger, samt det produktionsmodus, der har været gennemgående i perioden, er 
centrale for klassifikationen. Når vi snakker klassisk film er det oftest film fra den amerikanske 
’golden age of cinema’, tankerne henledes til. Her blev der fra den første tonefilm The Jazz 
Singer (1927) og frem til start-60’erne udviklet en helt bestemt måde at lave film på - og langt 
de fleste af tidens mainstream-film henter inspiration direkte fra perioden. Mængden af film 
gør det dog nærmest umuligt at nedsætte et sæt regler for, hvad der er klassisk film. 

Af Rasmus Angelsnes Hansen

”the other hollywood”

Det samme kan siges om den 
klassiske film fra Japan. Men 
mens det hos den amerikanske 
pendant er den strømlinede 
lineære historie og den usynlige 
kontinuitetsklipning, der præger 
guldalderfilmene, ser vi helt 
andre strøminger i Japan. De ja-
panske klassiske film er næsten 
lige så forskellige fra de amer-
ikanske som landenes geograf-
iske placering. På trods af dette 
kaldes den japanske filmindustri, 
som havde sin heyday i cirka 
samme periode, ofte ”the other 
Hollywood”. 

På flere måder var det også det 
andet Hollywood. Japan havde 
sit eget studiesystem med pro-
duktionsselskaber, der styrede al 
produktion af film – dog på en 
noget mindre økonomisk skala. 

Samtidig var hovedgenren på 
lærredet i begge lande det klas-
siske melodrama og følelserne 
var oftest hovedfokus for begge 
landes film. 

Hvorfor siger jeg så, at de to 
landes film var så forskellige? 

Svaret er egentlig ikke så 
mærkværdigt, da det selvfølgelig 
er grundet i de to landes forskel-
ligartede kulturer. 

De mest anerkendte klas-
siske japanske film kommer i 
1950’erne. Efter en periode med 
krig, uroligheder og national 
vildrede skulle det japanske 
folk finde sig selv i en moderne 
verden. Filmene både artikulerer  
og er et symptom på dette skift 
i den japanske selvforståelse. 
Mens amerikansk film arbejd-
ede med rendyrket melodrama 
med et stort følelsesmæssigt 

drev, romantiske fortællinger 
og ofte eksotiske lokationer, var 
fokus for de japanske filmfolk 
hovedsageligt det realistiske og 
hverdagslige. 

Humanismen i film tiltalte 
instruktørerne og manuskript-
forfatterne, hvis film handlede 
om menneskets tilpasning i et 
moderne samfund – på trods af 
at mange af filmene er historisk 
forankret, f.eks. i det feudale 
Japan.  

den sørgmodige kvinde

Et populært kendetegn ved 
mange japanske instruktørers 
film er deres fascination med 
kvinden og de trængsler hun 
gennemgår i samfundet. En af 
dem, der behandler kvinden på 
den mest følsomme måde, er 
instruktøren og manuskriptfor-
fatteren Kenji Mizoguchi. 
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“Ozu sked højt og 
helligt på idéen om 

den amerikansk-kassiske 
kontinuitetklipning. 

180° gradersreglen bliver 
brudt ligeså tit som i en 

dogmefilm.”

Tokyo Story (1953)
– Shôchiku Eiga ©
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Som med mange japanske film 
fra perioden før 2. verdenskrig 
er størstedelen af hans film fra 
perioden gået tabt under kri-
gen, og de efterfølgende film 
blev kritiseret for at være for 
reaktionære og gammeldags af 
tidens kritikere og publikum. 

Dog blev han opdaget af de 
franske nybølge-skrivebenter fra 
Cahiers du Cinéma-magasinet, 
som bl.a. havde stor interesse i, 
hvordan han behandlede kvin-
detemaet gennem filmsproget. 

Hans to største film er The 
Life of Oharu (1952) og Ugetsu 
(1953), som begge er såkaldt 
jidaigeki-film dvs. historiske 
periode-dramaer og omhandler 
kvinder i henholdsvis prostitu-
tion, skilsmisse og krig. Mizogu-
chi var stærkt perfektionistisk 
og stræbte efter en perfekt 
gengivelse af det feudale Japan, 
hvor han gengav de sorgfulde 
og traumatiserede kvinder i 
æstetisk smukke tracking-shots. 
Ofte er hele scener optaget i 

én lang indstilling. Hans per-
fektionisme gik ud over sceno-
grafer og kamerafolk såvel som 
skuespillere, der blev tvunget til 
at gentage takes igen og igen, 
til de ramte en naturalisme, der 
kan måles, med det vi ser i Carl 
Th. Dreyers film. Selvom de var 
historiske, omhandlede filmene 
først og fremmest kvindens 
psykologi og rolle i det kontem-
porære Japan, og hvordan hun 
var splittet mellem det tradi-
tionelle og moderne samfund.

Det samtidige samfund var et, 
hvor kvinder normalt var vant 
til at følge mandens ønske og 
gøre, som der blev sagt, men eft-
er krigen har hun pludselig fået 
mulighed for øget medbestem-
melse i sin egen tilværelse. 

Mizoguchis behandling af kvin-
der i filmene er følelsesladet og 
øm, men på samme tid indgyder 
han til, at Japans kvinder skal 
tage ansvar og vælge at tage det 
moderne samfund til sig. 

midt i filmen

Modsat Mizoguchis lange 
svævende og frit bevægelige 
kamerature har vi Yasujirô 
Ozus måde at lave film på. Når 
publikum og kritikere i samtiden 
klandrede Mizoguchis film for 
at være gammeldags, så var det 
højst sandsynligt, fordi de sam-
menlignede ham med Ozu. 

Ozu valgte at bruge sit kamera 
og mise-en-scene på en helt 
anden måde end Mizoguchi. Han 
er blevet berømt for sit såkaldte 
tatami-shot. I stedet for at an-
bringe kameraet i øjenhøjde for 
en stående person, vælger han at 
gøre det i knæhøjde, så både loft 
og gulv kan ses. Han placerer 
os midt i filmen. Han hjælper 
ikke publikum ved at klippe ind 
til karakterernes reaktioner – vi 
skal selv aktivt lede i billedet for 
at være med. Han sked højt og 
helligt på idéen om den ameri-
kansk-klassiske kontinuitetklip-
ning. 180° gradersreglen bliver 

TEMA: JAPAN

The Bad Sleep Well (1960) – Toho Productions ©
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brudt ligeså tit som i en dog-
mefilm og folk, der umiddelbart 
kigger hver sin vej, kan sagtens 
have en samtale. 

Her er der tale om en måde at 
lave film på, som er fantastisk 
særegen. Så særegen at filmene 
blev erklæret alt for ”japanske” 
til det vestlige marked, og det 
er derfor først i de senere år, at 
filmene er blevet opdaget og har 
fået anerkendelse i vesten. 

Mens hans stil er speciel og 
tilmed vanskelig for os, så er 
hans historier meget enkle, lette 
og nærmest uendeligt men-
neskelige. Hans måske mest 
kendte og anerkendte film Tokyo 
Story (1953), som handler om 
et aldrende ægtepar, der skal 
besøge deres børn i hovedsta-
den, er knivskarp og designet 
til én ting – at få os til at føle. 
Den måske mest anerkendte af 
alle filmkritikere, Roger Ebert, 
beskriver Ozu som en af de 
største instruktører nogensinde: 
”To love movies without loving 
Ozu is an impossibility. When 
I see his films, I am struck by 
his presence behind every line, 
every gesture.”

film som former

Den mest internationalt kendte 
japanske instruktør er uden 
tvivl Akira Kurosawa. Hans 
Seven Samurai (1954) ligger på 
top 20 på IMDB, og der findes 
næppe nogen bog eller hæfte om 
japansk film, som ikke nævner 
ham. Ligesom Mizoguchi cen-
trerede han de fleste af hans film 
i det feudale Japan, dog ofte med 
inspiration fra vestlige forfattere 

som Shakespeare og Dostov-
jevski. Kurosawas mestren af 
filmsproget er utvetydig. 

Dette ses f.eks. i hans kontem-
porære film The Bad Sleep Well 
(1960) (baseret på Hamlet), hvor 
han i en enkelt scene fortæller 
en lille side-historie blot med 
billedets komposition og karak-
terernes placering. 

I denne scene følger vi tre 
mænd i et kontor. Den ene er 
undercover og har lige givet den 
anden en mappe med penge. 
Den tredje kommer ind, opdager 
pengene og eskorterer den sidste 
ud af lokalet. Selve historien i 
scenen er enkel, men det inter-
essante er, hvordan Kurosawa 
fortæller den. Der er nemlig 
ikke et eneste klip i scenen, der 
bliver mere og mere intens. Han 
bruger geometriske former som 
firkanter, han indlemmer folk i, 
og trekanter mellem folks an-
sigter og vigtige rekvisitter. 

Den tredje mand bevæger sig 
tættere på manden med pen-
gene, mens vores undercover 
protagonist sidder i midten. 
Trekanten lukkes omkring 
vores bebrillede ven: Hans 
cover er tæt på at blive opdaget. 
Kurosawa bruger gennem hele 
filmen billedets komposition 
fortællemæssigt. Det øverste 
led i trekanten af ansigter er 
gennemgående den mest magt-

fulde i den specifikke scene. 
Det er et pragteksempel i ’show 
don’t tell’-idéen og står direkte 
i modsætning til ’talking heads’. 
Vores protagonist siger ikke et 
eneste ord i den ovenstående 
scene, men vi ved præcis, hvad 
han tænker og føler. 

Kurosawa bruger former, linjer 
og bevægelse til at fortælle i alle 
hans film, og den engagerede 
læser kan prøve at undersøge 
denne artikels billeder efter 
fortællermæssige hints, eller 
endnu bedre, se filmene og 
lægge mærke til den yderst gen-
nemtænkte brug af komposition 
som virkemiddel. 

to retninger

Efter den klassiske periode i 
japansk film, var industrien 
præget af sci-fi film som Godzil-
la-serien og herefter startede de 
mange dygtige animationsfolk 
med at lave anime i alle former 
og retninger. De tre ovenstående 
instruktører, og flere andre fra 
den klassiske æra, lavede stadig-
væk film, men de nåede aldrig 
helt op på niveauet fra 50’erne, 
60’erne og tiden før anden 
verdenskrig. 

Dog har den japanske klasssiske 
periode haft ligeså stor ind-
flydelse på japansk og asiatisk 
film, som Hollywoods gold-
en-age har haft på amerikansk 
og vestlig film. Det er måske i 
virkeligheden den store differ-
ence mellem de to filmsystemer, 
der gjorde, at den japanske fil-
mindustri fik navnet ”the other 
Hollywood”. 

”Kurosawas 
mestren af 

filmsproget er 
utvetydig.”

JAPANSK KLASSISK FILM
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Brillér med din filmviden og vind biografbilletter i Ordets filmquizzer! Send dine svar til 

redaktion@ordet.net eller til Ordet på facebook.

Peter Schepelerns Film Quiz nr. 35 – Japan

Sidst drejede det sig om temaet vold:

1) Den pæne akademiker bliver nødt til at forsvare sig med 
gloende olie, rævefælde og skydevåben. Svar: Sam Peckinpah: 

Straw Dogs/Køterne

2) Overklassedrengene raserer krostuen og maltrakterer kro-
værten. Svar: Lone Scherfig:

The Riot Club

3) Midt under slaget redder han en fjende fra summarisk ned-
skydning og lader ham løbe, men bliver senere selv skudt af 
ham. Svar: Steven Spielberg: 

Saving Private Ryan

4)  Det dødelige overfald varer kun tre minutter, mens den eft-
erfølgende rengøring tager betydelig længere tid. Svar: Alfred 
Hitchcock: 

Psycho

Nu drejer det sig om Japan.

1) Han oplever fornøjelsen ved en paraply, inden han kører 
bort i en meget speciel bus. Hvad hedder han?

2) Historien blev lavet både med Clint Eastwood og siden med 
Bruce Willis i hovedrollen. Hvem spillede i den oprindelige, 

japanske version?

3) Dansk folkekomedie, der solgte over 400.000 billetter, havde 
et japansk islæt. Hvilken film?

4) Først kravler hun op af brønden, så kravler hun ud af tv-ap-
paratet! Hvilken film?

Der udloddes 2 billetter til Isao Takahatas Fortællingen om prinsesse 
Kaguya til vinderne af Quiz nr. 35. Sponsoreret af Camera film.

Der udloddes 2 billetter til Abderrahmane Sissako Timbuktu til 
vinderne af Film og TVærs vol. 9. Sponsoreret af Camera film.
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Japanske cowboys 
 og amerikansk kawaii
I 1998 startede tv-serien Cowboy Bebop. Den fortæller om en gruppe dusørjægere, som i et 
fremtidsunivers rejser på tværs af galaksen for at fange eftersøgte kriminelle. I 2005 startede 
serien Avatar: The Last Airbender. Denne serie omhandler avataren Aang, som kan bet-
vinge de fire elementer vand, jord, ild og luft, mens almindelige mennesker højst kan bet-
vinge ét. 

Af Jesper Mark Hansen

Han er imidlertid kun et barn, 
og han står nu med ansvaret for 
verdens fremtid i sine hænder. 
Dette er to meget forskellige 
tv-serier med en del år imellem, 
men det kan være interessant 
at tale om dem i fælles kon-
tekst i mindst én sammenhæng. 
Cowboy Bebop er en animé, 
mens Avatar er en amerikansk 
tegnefilm. Cowboy Bebop er dog 
meget tydeligt inspireret af vest-
lig og amerikansk kultur, mens 
Avatar henter stor inspiration 
fra animéen og asiatisk kultur. 
Hvordan har globaliseringen 
påvirket den amerikanske og 
japanske animationskultur?

see you later, Space 
Cowboy

Cowboy Bebop foregår i år 2071. 
Jorden er gået under, men rum-
rejser er blevet ganske alminde-
lige. For at holde orden på tværs 
af galaksen er der etableret et 
politi, som forsøger at holde ro 
og orden på tværs af planeterne 
i solsystemet. En stor del af ar-
bejdet gøres dog af registrerede 
dusørjægere, som har retten til 
at indfange eftersøgte forbrydere 
og levere dem til autoriteterne 
for penge. Det er et hold af disse 

dusørjægere, vi følger. Holdet 
består af Spike Jet, Faye og Ed. 
Serien bæres i høj grad af disse 
karakterer og deres interaktion 
med hinanden. Den er som 
udgangspunkt episodisk, men 
alle fire karakterer viser sig i 
løbet af serien at have komplic-
erede baggrunde, og det er først 
og fremmest dette, dens over-
ordnede plotlinjer kommer til 
at omhandle. De vigtigste afsnit 
omhandler Spike, som er seriens 
hovedperson. Hans baggrund 
indeholder kriminalitet, ulykke-
lig kærlighed og en kvinde. Han 
er dødsfjende med Vicious, en 
mand fra det syndikat, han ple-
jede at tilhøre. Da Spike var en 
del af syndikatet, var de bedste 
venner, og det var kvinden Julia, 
der kom imellem dem. Sammen 
med en dyster stemning og 
støvede farver skaber denne his-
torie klare associationer til den 
amerikanske film noir. Historien 
om en femme fatale, som kom-
mer mellem venner samt histo-
rien om et system, der styres af 
kriminalitet. Man får aldrig de 
store forhåbninger om, at disse 
ting vil ændre sig. De enkelte 
afsnit omhandler ofte sørgelige 
skæbner, som fanges af deres 

handlinger i jagten på rigdom 
og lykke. Soundtracket består 
i høj grad af jazz, som i mange 
tilfælde henleder tankerne på 
film noir. Serien spiller dog på 
mange genrer, og det er langt 
fra kun den mørke noir tone, 
der dominerer. Nogle afsnit er 
legende komedie, mens andre er 
præget af action. Noir-genren er 
dog meget tydelig at genkende i 
den overordnede stemning. 

Cowboy Bebop låner også meget 
tydeligt fra western-genren. 
Allerede i første afsnit ser man 
Spike i sombrero, poncho og 
med en cigaret i munden, som 
var han spillet af Clint East-
wood. I samme afsnit ser man 
ham spørge en indianer om råd 
til at finde en eftersøgt. West-
ern-stemningen understreges 
med en støvet bluesguitar, som 
dominerer soundtracket, når der 
ikke spilles jazz. Hele seriens 
samfundsstruktur minder om en 
blanding af 50’ernes noir-film 
og western-samfundet. Mafiaen, 
som tit er at finde i noir-film, er 
ikke til at finde i Cowboy Bebop, 
mens de hjemløse vandring-
smænd, som altid er på jagt efter 
det næste bytte, i høj grad er at 
finde i et western-univers. 
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Dusørjægerne refereres endda 
i daglig tale til som ”cowboys”, 
hvilket afføder seriens navn, 
som i det hele taget er et spil på 
denne genreblanding: Cowboys 
fra westerns og bebop fra noir-
film.

Oven i alt dette er serien en 
sci-fi, hvilket er meget svært at 
overse. Jeg er allerede kommet 
ind på brugen af rumskibe samt 
årstallet, serien foregår i, men 
rent stilistisk står det også tyde-
ligt frem. I allerførste afsnit vises 
et sving med kameraet på mere 
end 360° i det ydre rum for at 
gøre opmærksom på lokationen. 
Alle tre genrer vises meget 
tydeligt med det billede, som 
optræder til sidst i hvert afsnit: 
En sort skærm, hvorpå der med 
hvid skrift står ”See you later, 
space cowboy”.

eventyrlig animation

Serien Avatar: The Last Airbend-
er foregår et helt andet sted. I 
stedet for et science-fictionuni-

vers er vi i en fantasy i fortiden, 
og i stedet for en mørk og dyster 
tone henvender serien sig til 
børn. Den foregår i en verden, 
hvor det er muligt at betvinge 
elementerne. Der er fire nation-
er, hvis indbyggere hver især 
har evnen til at bøje et element. 
Serien starter på sydpolen, hvor 
vandbetvingeren Katara, og hen-
des bror, Sokka, finder avataren 
Aang, som har været fanget 
under isen i 100 år. I denne 
periode har ildnationen forsøgt 
at overtage verden. Hele luftna-
tionen, som Aang kommer fra, 
er blevet udslettet, mens store 
dele af både vand- og jordna-
tionen er blevet indtaget. Aang, 
som kun har lært at betvinge 
luft, er nu nødt til at mestre alle 
fire elementer, så han kan slå 
ildnationen tilbage og genskabe 
balance i verden. 

Historien er i sig selv et meget 
klassisk eventyr med en hjem-
ude-hjem-model. Der er et mål, 
som skal opnås, og en rejse, der 

skal tages, før hovedkarakter-
en kan vende hjem. Serien er 
på den måde et meget vestligt 
eventyr. Stilistisk er historien 
imidlertid en anden. Serien er 
skrevet og udviklet i USA, men 
den er primært animeret af tre 
sydkoreanske animationsstudier. 
Stilen drager stor inspiration fra 
animé, og bevægelserne, samt 
den beklædning, karaktererne 
bærer, har stærke rødder i østen. 
De fleste karakterers påklæd-
ning er inspireret af asiatisk kul-
tur, f.eks. Kyoshi-krigerne, hvis 
dragter har inspiration fra bl.a. 
samuraier, kendo og geishaer 
eller som luftnationen, der er 
skaldede og klædt som buddhis-
tiske munke. Et andet karakter-
istisk træk er elementbetvin-
gelsen, hvor hver enkelt type 
elementbetvingelse er inspireret 
af en kinesisk kampsport.

Man kan heller ikke sige, at 
seriens tematik er rent vestlig. 
Dens mytologi siger, at avata-
rens primære rolle er at sørge 

Bebop-holdet 
har bunker af 
attitude. Jet, 
Spike, Feye, 
Ed og hunden 
Ein bevæger 
sig på kanten 
af loven som 
gangsters i en 
film noir eller 
cowboys i en 
western.
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for harmoni mellem menneske- 
og åndeverdenen. Selve begrebet 
”avatar” kommer fra hinduismen 
og beskriver en form for legem-
liggørelse af verden eller en 
jordlig manifestation af en gud. 
”Åndeverdenen” som sådan er 
sjældent noget, man støder på 
i de abrahamistiske religioner, 
og dens fremstilling i Avatar er 
meget asiatisk inspireret. Man 
møder i løbet af serien bl.a. 
ånden af en skov og to andre 
ånder, der repræsenterer månen. 
Ånder findes ofte i østlig kultur 
og også i animéer som Sen to 
Chihiro no Kamikushi (2001).

Humoren i Avatar findes ofte i 
tegningerne, og den kan være 
forholdsvist fysisk. Dette ses 
allerede i serieintroen, som med 
en voice-over fra karakteren 
Katara forklarer seriens prob-
lematik. Man ser bl.a. Aang flyve 
rundt, og da Katara fortæller, at 
han stadig har meget at lære, 
ser man ham flyve ind i en 
klippe. Måden dette tegnes på, 
og understreges af musikken, 
minder meget om den humor, 

der også kunne findes i serien 
Dragon Ball (1986-89). En stor 
del af seriens humor er også at 
finde i karakteren Sokkas mange 
ansigtsudtryk, som er meget 
karikerede, hvilket er som taget 
ud af Pokémon (1998-). Da Avatar 
slutter, er alle handlingsforløb 
imidlertid afsluttede, og man er 
ikke i tvivl om, hvad fremtiden 
vil bringe. Dette gør, at Avatar 
til trods for sit visuelle udtryk 
er en meget vestlig serie, og der 
skal argumenteres kraftigt for at 
kalde den en animé.

kulturelle kløfter

Selvom det i høj grad kan 
problematiseres, hvorvidt Avatar 
er en animé, har serien stærk in-
spiration derfra. Det interessante 
ved at betragte Avatar i forhold 
til animé er ikke nødvendigvis 
at diskutere genrer. Tilsvarende 
er det interessante ved at se på 
Cowboy Bebop i forhold til vest-
lig kultur ikke nødvendigvis at 
problematisere, hvorvidt serien 
er en animé. Det interessante er 
at betragte det fænomen, at to 

så forskellige kulturelle udtryk 
lader sig inspirere af hinanden. 
Inspiration på tværs af kul-
turer og landegrænser er ikke 
et fuldstændigt nyt fænomen, 
men Cowboy Bebop kommer fra 
Japan, som traditionelt er meget 
lukket om sin egen kultur. Se-
rien kan ses som et eksempel på 
en tendens, hvor en kultur åbner 
sig. Amerikansk kultur finder 
traditionelt heller ikke den store 
inspiration uden for de kulturer, 
som har skabt landet. Serier som 
Cowboy Bebop og Avatar kan 
være en del af en tendens i en 
mere international verden, og 
de kan skabe forhåbninger om 
en kulturel frihed i kunsten, vi 
endnu ikke har set. En western 
er ikke nødvendigvis fanget i 
1800-tallets vestlige amerika, og 
en historie om harmoni mellem 
ånde- og menneskeverdenen kan 
sagtens følge et klassisk narrativ. 
Måske ser vi en dag en kinesisk 
film om Guldkysten med en si-
dehistorie om zombier. Man har 
i hvert fald lov at drømme.

The ‘GAang’ 
bestående 

af rationelle 
Katara, 

hendes hu-
moriske bror 
Sokka og den 
lille legesyge 
avatar Aang, 

som ikke kun 
har lemuren 

Momo på 
sine skuldre, 

men også 
hele verdens 

fremtidige 
sikkerhed. 
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Året er 2012 og en komet har 
kurs mod jorden. Den slår ned 
om fem timer - og hvad gør man 
så lige? Søger man op i bjergene 
med sin familie? Forsøger man 
at finde Gud, når alt håb synes 
ude? Amerikanernes Armaged-
don-mission er gået i vasken, 
gaderne ligger øde hen og mens 
kometen trækker en blodrød 
hale hen over eftermiddagshim-
len, kører Taniguchi (Kenjiro 
Ishimaru) rundt i sin kørestol 
i mennesketomme Tokyo. Han 
falder over den eneste butik, 
der stadig har åbent - Coconuts 
Disk. Her har den stoiske ejer 
(Nao Omori) selskab af en enlig 
kunde (Matomu Onda). Kunden 
finder trøst i denne sidste bas-
tion af normalitet, mens ejeren 
på ingen måde er affekteret af 
den kommende apokalypse. 

Han er overbevist om, at ban-
det Geki-rin nok skal redde 
menneskeheden. Mens de tre 
herrer lytter til Geki-rins eneste 
udgivelse, et kommercielt flop 
kaldet ”Fish Story”, retfærdig-
gøres ejerens tro på overlevelse 
igennem en serie af vignetter, 
der på én og samme tid er helt 
adskilte og uløseligt forbundne. 
Kringlet bliver det, hvilket kun 
er passende. Fish Story er nemlig 
en film, der udmærker sig ved 
sine små komiske aflednings-
manøvrer og forventningsunder-
mineringer.

Ved spring i tid og rum illus-
treres måden, hvorpå albummets 
titelnummer har ændret verdens 
gang. Langsomt illumineres 
de enkelte led i en kausale 
kæde, hvis fulde længde først 

åbenbares i en ekstatisk afslut-
ningssekvens. Her bliver det 
dybt lokale smedet sammen med 
det globale i et holistisk verdens-
billede. Det, der gør Fish Story 
til et under af en film, er, at dens 
tilgang til verden overføres til 
narrativet på en utroligt velud-
ført måde. Hver vignette har sin 
egen genre og tydelige identitet 
samtidig med, at de fremstår 
som logiske og essentielle dele 
af et formfuldendt hele. Filmen 
er et popkulturkompot, hvor 
vekselvirkningen mellem øst og 
vest er i fuld sving med lige dele 
teenage-melodrama og orien-
talsk action. 

Det er 1982, og den stakkels 
Masashi (Gaku Hamada) agerer 
i den første vignet chauffør på 
sine “venner”s dobbeltdate. 

Temafilm – Fish Story Af Niels Harpøth

Kan kunst redde verden? Kan musik? Kan rock? Kan en obskur punksang fra midt-70’er-
ne? Selvfølgelig kan den det.

Geki-rin 
optræder i 

1975.

TEMAFILM
Ordet stiller skarpt på en seværdig film, der relaterer sig særligt til udgivelsens tema.
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Forløbet udspiller sig som et 
coming-of-age drama, hvor san-
gens sagnomspundne stumme 
minut faciliterer et møde, der 
opfylder en profeti på både over-
raskende og dybt konventionelt 
vis. 

En af Masahis ”venner” venter 
på jordens undergang i 1999 i 
selskab med sin dommedagskult. 
For hvis Nostradamus har forud-
set det, så må det jo være sandt. 
Denne slags blinde autoritetstro 
skal selvfølgelig have nogle 
lussinger med på vejen.  

I 2009 er skolepigen Masami 
(Mikako Tabe) faldet i søvn på 
en færge, hvor hun bliver efter-
ladt af sine klassekammerater. 
Hun kunne dårligt have valgt 
en værre dag. Ikke nok med at 
hun bliver efterladt, hun bliver 
også involveret i et gidseldrama. 
Heldigvis er der en rednings-
mand at finde i en af verdens 
selverklærede ”Retfærdighedens 
Forkæmpere”, den akavede Sega-
wa (Mirai Moriyama). Fish Story 
muterer og bliver for en kort 
stund til en proper kampsports-
film, hvor cirkelspark og hånd-
madder fanges af et kamera, hvis 
bevægelser altid er lidt ander-
ledes, end man ville have fores-
tillet sig. Der er endda små nik, 
der anerkender indvirkningen 
af amerikansk populærkultur i 
tilbageblikket på Segawas barn-
dom, hvor hans træningsregi i 
høj grad ligner Ralph Macchios i 
The Karate Kid (1984). 

Den længste af vignetterne 
omhandler Geki-rins kortvarige 
tid som samlet gruppe. ”Geki-
rin” betyder vrede, men dette 

var ikke den drivende følelse hos 
punk-bandet som indspillede, 
hvad der viste sig at være 
verdenshistoriens vigtigste sang. 
Snarere er der en godhjertet 
humanistisk tankegang i Geki-
rins musik, som gemmer sig 
under det hurtige tempo og den 
aggressive vokal. Deres human-
isme og humor smitter af på hele 
filmen og er til stede i næsten 
hver en scene. Med springet til 
70’erne skifter filmen endnu 
en gang pludseligt gear og går 
over til at handle om interne 
spændinger i bandet og idiotiske 
indspilningsledere, der vil gøre 
alting blødere og roligere. Det er 
en langvarig og utroligt afdæm-
pet sektion af filmen, der uden 
problemer kunne udgøre en hel 
spillefilm i sig selv – heldigvis er 
det ikke tilfældet.  

I sine skift fra gidseltagninger 
og træningsmontager til et stil-
færdigt og humorladet drama, 
jonglerer instruktør Yoshihi-
ru Nakamura let og energisk 
med genrer på en måde, der 
er Edgar Wright værdig. Med 
dem komponerer han en ode til 
den almene heroisme, de ek-
straordinære heltegerninger og, 
vigtigst af alt, musikken – uden 
hvilken vi intet ville være. 

Det er en sentimentalitet, der 
serveres med et charmerende 
glimt i øjet og en legesyge, der 
manifesterer sig i et konstant 
spil med publikums antagels-
er – hvis man har overskuddet 
til at danne nogen. Fish Story er 
en fortælling, hvor kausalt kaos 
og umiskendelig determinisme 
får lov til at sameksistere. Alt 
bliver afsløret i sidste ende som 
værende bundet til årsag og 
effekt på et plan, der ville få kao-
steoretikere til at krybe sammen 
i forsterstilling. Kometen, med 
sin aura af uundgåelig endelig 
destruktion, kommer ikke til 
at ramme Japan direkte. Men 
tsunamien, som den vil forår-
sage, vil uden tvivl rydde øen fra 
verdenskortet. Om de så har en 
højde på 1 mm eller 100 meter, 
skelner Fish Story ikke mellem 
ringe i vandet.

Vores handlinger har kon-
sekvenser på tværs af tid og 
rum. Når den kosmiske Rube 
Goldberg maskine i sin helhed 
afsløres i den afsluttende mon-
tagesekvens, er det til lyden 
af punk. Her skaber Geki-rin 
lydbølger og sangen bruser ma-
jestætisk på soundtracket som et 
styks triumferende temamusik, 
hvis lige sjældent er set. Om 
borgerdyrene så ikke forstod 
dem i deres samtid, det er lige 
meget. At man bliver ramt dybt i 
hjertet af musikken er, hvad der 
er vigtigt. For når bare én er på-
virket af kunsten, er det ikke til 
at sige, hvor det vil tage verden.

Det kan godt være, at der kom-
mer til at gå et årti eller to, men 
før alt ender, vil hele verden 
have hørt ekkoet af Fish Story.

TEMAFILMEN, FISH STORY

“Det er en 
sentimentalitet, 
der serveres med et 
charmerende glimt i 
øjet og en legesyge, 
der manifesterer sig i 
et konstant spil med 
publikums antagelser”
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UDNYT DE STÆRKE VÆRKTØJER
Få mulighed for  at vurdere og beregne alle aspekter i dine 
tryksager. Med prisberegneren kan du indtaste specifikationer 
og modtage forslag til den bedste trykløsning for dig / kunder. 

HER HANDLER DU PROFESSIONELT
Du kan altid benytte dig af vores værktøjer som fx pris- vægt- og 
rygbredde beregner, skabeloner farvprofiler, eksportsettings 
samt forklaringer af grafiske udtryk.



facebook.com/efcsommer 
www.europeanfilmcollege.com/sommerkurser

TAG PÅ MANUSWORKSHOP
Tag på en uges manuskriptworkshop på Den Europæiske Filmhøjskole til sommer og få 
chancen for at blive undervist af to af Danmarks bedste manuskriptforfattere.

     28. juni - 4. juli: Workshop med fokus på tv-serier. Underviser: Nikolaj Scherfig (“Broen”, “Heartless”)  
      5. juli - 11. juli: Workshop med fokus på film. Underviser: Bo Hr. Hansen (“Kapgang”, “Steppeulven”) 

Der er begrænsede pladser, så du vil blive bedt om at skrive 
lidt om dig selv. Du får svar få dage efter. Læs mere og 
ansøg allerede i dag på: 
www.europeanfilmcollege.com/sommerkurser 
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