
R D E T
T I D S S K R I F T  F O R  F I L M  O G  M E D I E R

R D E T
T I D S S K R I F T  F O R  F I L M  O G  M E D I E R

Nr.36
TEMA : EKSTASE - INTERVIEW MED ROLAND MØLLER - BAG OM SUPER16.



2

⋅ “SENSATIONAL. IT’S DOUBTFUL YOU’LL SEE  
A BETTER DOCUMENTARY THIS YEAR.”

Dennis Dermody, Paper
       

“AN OUT-OF-NOWHERE WALLOP.”
Amy Nicholson, The Village Voice

“ONE OF THE MOST INCREDIBLE DOCS I’VE SEEN
ANYWHERE.  HAS TO BE SEEN TO BE BELIEVED.”

Peter Howell, Toronto Star

PREMIERE 25.DECEMBER
København: GLORIA og VESTER VOV VOV

Aarhus: ØST FOR PARADIS   Odense: CAFE-BIOGRAFEN   Aalborg: BIFFEN   Kolding: NICOLAI BIO



3



4

redaktion
Amine Kromann Karacan
Astrid Thorsen
Bjørn Juul Andersen
Ditte Fiil Ravn
Emilie Fabricius Hacke
Ida Lydom Thomsen
Jakob Freudendal
Neia Pil Højsteen
Niels Harpøth
Rasmus Molin Friis
Rikke Bjørnholt Fink
Thomas Hasse Therkildsen
Tilde Søgaard Carlsen
Trine Balle

input
Tag Ordet! Indlæg, artikler og 
ideer modtages med glæde. 
Send en mail til 
redaktion@ordet.net 
eller skriv til os på Facebook.

web
Læs anmeldelser og artikler fra 
filmens
verden på 
www.ordet.net 
Facebook: fb.com/ordet.ifm

FAST INDHOLD

Interview
Ordet har taget en snak med den filmaktuelle skuespiller 
Roland Møller.

Bag kulissen
Filmskolen Super16 har holdt 16 års jubilæum, og Ordet var 
inviteret. 

TEMA – EKSTASE

Når Lærredet emmer af  ekstase
Filmsprog er stærkere end tusinde ord.

Et ægte, svedende, elskende menneske
Orgasmen på film.

At fortabe sig i troen
Religionens ekstase.

Ordets Top 5
En eksplosion af  følelser.

Tegneserie
 – af  Cecilie Grivne Høier.

skribenter
Andreas Thorsager Klevin
Cecilie Grivne Høier
Emilie Fabricius Hacke
Felix Björnemalm Fleischer
Jakob Freudendahl
Line Nylandsted
Niels Harpøth
Patricia Smollerup
Rasmus Brendstrup
Rasmus Molin Friis
Rikke Bjørnholt Fink
Ulrikke Xenia Sandby
Thomas Hasse Therkildsen

layout
Thomas Hasse Therkildsen

oplag
200

tryk
billigtryksag.dk

Ordet
   Nr. 36

Filmanbefaling
Cinematekets programredaktør, Rasmus Brendstrup, 
anbefaler Abbas Kiarostamis’ dokumentar Close-Up 
(1990). 

Tusmørkets lektioner i sandt og falsk
Werner Herzogs poetiske sandhed.

I rusmidlers røgslør og glædens gospelkor
Musikvideoens euforiske egenskaber.

Temafilm, Moulin Rouge!
Berusende pop-musical med et twist af  surrealisme.

Når kunstig intelligens er bevidst
Er en ekstatisk tilstand noget, der hører mennesket til? 

I N D H O L D

Forsidebillede fra Laurence Anyways (2012). Foto: Breaking Glass Pictures.

6

10

14

16

20

24

27

12

28

32

34

36



5

⋅

Kære læsere,

Velkommen til endnu en udgivelse af  Ordet. 

Den sidste tid har bragt mange uforståelige og forstemmende 
begivenheder med sig.

Frankrig er blevet ramt af  terrorangreb for anden gang 
i år. Syrien står i flammer, og flygtningestrømmene bliver 
større og større. Ytringsfriheden er under pres fra alle sider. 
Krig, terror og død. Virkeligheden er grusomt uvirkelig.

En distraktion er mere tiltrængt nu, end den har været længe. 
En uspoleret følelse af  glæde eller begejstring. At være ude 
af  sig selv. En følelse, der kan få en til at fortrænge alt. Bare i 
et øjeblik. Netop dette har vi sat fokus på i denne udgivelse. 

Ordet #36: Ekstase. 

I filmmediet eksisterer en virkelighed, der adskiller sig fra 
den realitet, vi møder i hverdagen. En virkelighed, der kan 
få alt omkringliggende til at synes ligegyldigt. Hér finder 
man ekstasen. En følelse af  at være opslugt af  noget, der 
er så fantastisk, at man knap nok kan kapere det. Som når 
hovedkarakteren i Xavier Dolans Mommy står på skateboard 
til lyden af  Oasis’ Wonderwall. Ekstase er eufori. Det er en 

flugt: det ultimative rusmiddel. 

Ekstatiske orgasmer, guddommelige relationer, kunstig 
intelligens, Xavier Dolans sansevækkende filmsprog, 
musikvideoer, følelses-overload og Werner Herzogs filmiske 
sandhed. Artiklernes emner spænder bredt, men har alle 
ekstasen tilfælles. Vi har tilmed fået et indblik i den altid 
blomstrende filmbranche og har mødt unge aspiranter hos 

Super16 og den filmaktuelle skuespiller Roland Møller. 

Dette magasin vil forsøge at give dig muligheden for at søge 
væk fra virkelighedens forfærdeligheder og efterlade dig 
med en følelse af, at du har været et andet sted – selv hvis 

det kun er ét øjeblik. Vi håber, at det lykkedes. 

God fornøjelse.

L E D E R
af Emilie Fabricius Hacke

⋅
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JEG ER IKKE RIG
 – Interview med Roland Møller.

af Emilie Fabricius Hacke

”Jeg er ikke rig. Det må du gerne citere mig for” siger Roland 
Møller med et smil på læben. For ham har vejen til det store 
lærred langt fra været efter bogen med en fortid, der ikke just kan 
sammenlignes med den gængse aspirerende skuespillers. Han har 
siddet fire år i fængsel; noget man sagtens kunne skrive en hel 
artikel om: Roland Møller – tidligere straffet. Nej, dette interview 
skal handle om Roland Møller – skuespiller. En karriere, der 
opstod helt ude af  det blå og siden har ført flere roller – og én 
Bodil – med sig.

Roland Møller som Sergent Carl Leopold Rasmussen
 i  Under sandet (2015). Foto: Framegrab, Nordisk Film

⋅
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For fem år siden debuterede Roland i rollen som Mureren 
i fængselsfilmen R. Lige siden har hans karriere været 

på en opadgående kurve. Ifølge Roland selv, så fortjener de 
mennesker, der har turde give ham chancen, en stor del af  
æren.  

”Nu hvor jeg har været i branchen i et stykke tid, kan 
jeg jo se, hvor heldig jeg har været med de mennesker, jeg har 
mødt. Både fordi de er dygtige, fordi de har haft ualmindeligt 
meget pædagogisk indsigt og ualmindeligt meget tålmodighed 
med mig. De kunne se noget i mig, som jeg ikke selv kunne se.”

Der er selvfølgelig tale om de instruktører, der har sat 
Roland Møller på kortet. Tobias Lindholm må siges at have 
den egentlige ære, da han gennem en fælles kontakt var den, der 
ansatte Møller som konsulent på R, men det var Michael Noer, 
der gav ham den Bodil-indtjenende rolle og Martin Zandvliet, 
der gav ham det ultimative skulderklap – en hovedrolle.  

”De har alle vist enormt mandsmod eller, som jeg ville 
sige det: De har store nosser for at turde tage en chance med 
et så uerfarent blad som mig og give mig det ansvar, jeg har 
haft i dels R og Nordvest, og så nu til at mene, at jeg kan bære 
en hovedrolle.”

Men dette er, for Roland, kun starten og der skal mere til 
før, at man bliver en stor filmstjerne. Det gør han meget klart.

”Der er mange lige nu, der siger: Hva’ så movie star, giver 
du ikke en flaske? Så siger jeg: Jeg kan da godt give en flaske, 
men du skal bare vide en ting. Jeg er altså ikke rig. Og jeg er 
ikke movie star endnu. Så lad os lige tage det stille og roligt.” 

Roland anskuer sin skuespillerkarriere meget simpelt:
”Jeg har fået chancen til at få chancen. Og nu presser jeg 

den her citron for alt, hvad jeg kan. Andet ville være dumt. 
Træerne vokser ikke ind i himlen, det gør de ikke.”

Vi har at gøre med en type, der har begge ben solidt 
plantet på jorden. Måske lader han sig rive med nogen gange, 
men så er det også tilbage til virkeligheden. Og virkeligheden 
er, at man skal arbejde hårdt for det, man gerne vil opnå – 
gerne med en god udfordring.  

”Jeg har fundet ud af, at jo mere usikker jeg er, når jeg 
kaster mig ud i et projekt, jo mere imponerer jeg mig selv. Det 
drejer sig om at flytte sig selv som menneske og få noget kant og 
noget karakter. Det gør man altså kun i modgang. Lærer man 
noget af  at vinde? Jeg gør i hvert fald ikke. Jeg lærer mere, når 
jeg har fået et rap over næsen eller en god udfordring.”

MANDEN MED HOVEDROLLEN

”Der var rigtig mange, der ikke mente, at jeg kunne. Investorer, 
der trak pengene ud, og folk der sagde, at jeg skulle lade være. 
Det er også derfor, at jeg siger, at Martin har kæmpe ‘cojones’ 
for at holde fast i mig.”

Det er tydeligt, at Roland har en stor respekt over for de 
mennesker, der har haft tiltro til ham. Og den respekt er alfa og 
omega for skuespilleren. 

”Der er mange der tror, at jeg gerne vil være boss. Det 
vil jeg slet ikke. Jeg er bedre som kriger. Men jeg skal have en 
ordentlig boss.”

Det står meget klart, at Zandvliet har figureret som en god 
’boss’. Hovedrollen som sergenten Carl Leopold Rasmussen 
har dog stadig været intimiderende – og meget anderledes end 
de hårdkogte karakterer i R og Nordvest. 

”Jeg vidste jo godt, at jeg kunne skræmme folk. Jeg har 
fået en Bodil for at skræmme folk, så den del af  det, vidste jeg 
godt, var på plads. Men den store udfordring her var, om jeg 
kunne skabe noget empati omkring den her figur – og om jeg 
kunne gøre det subtilt.”

Roland snakker meget passioneret om rollen i Under Sandet, 
og det er tydeligt, at han – i tæt samarbejde med Zandvliet 
– har gjort sig mange tanker omkring karakteren og filmens 
underliggende budskab. 

”Carl har hadet tyskerne, og de har været nogle svin 
overfor hans befolkning. Nu står han med magten, og så er han 
det samme svin. Så bliver du den, som du bekæmper. Det var 
vigtig for os, at realiseringen af  dette forblev subtilt og viste sig 
stille og roligt gennem filmen.” 

”Der ligger mange budskaber i den her film, som man 
kan trække direkte relationer til, hvad der sker i Danmark i dag. 
Det snakkede Martin og jeg om fra starten af  uden at vide, at vi 
ville få den her flygtningestrøm.”

Roland er tydeligt mærket efter mange uger med 
filmfestivaller og interviews. Han slår nu og da over i engelske 
udtryk og omtaler Under Sandet med dens engelske titel Land of  
Mine. En titel, der i høj grad har mere pondus på engelsk end 
på dansk. 

”Vi startede med at flyve til Toronto og var der næsten en 
uge. Jeg har aldrig lavet så mange interviews i hele mit liv, som 
jeg gjorde derovre. Det var fjernsyn og radio, jeg kørte rundt i 
biler, og det hele gik så stærkt. Fem dage smeltede bare sammen 
til én dag for mig.” 

Måske ligger filmstjernestatussen ikke så fjernt endda. 
For under ydmygheden kan man ænse en mand, der også selv 
synes, at han er lidt god. Det kommer også til udtryk, da han 
med sin tykke fynske dialekt henkastet nævner, at han jo også 
vandt en pris for bedste hovedrolle i Tokyo.

SPRECHEN SIE DEUTSCH?

”Nå ja, det havde jeg sgu da glemt!”
Det var det lattermilde svar, jeg fik, da jeg spurgte til 

Roland Møllers tyske talegaver i Under Sandet.  
”Altså det er ret vildt, fordi min mormor er faktisk tysker. 

Og da jeg blev født, var jeg meget hos min bedsteforældre. Der 
lærte hun mig at tale tysk samtidig med dansk. Hvis jeg spurgte 
om et eller andet, så skulle jeg sige det på tysk, før det kunne 
lade sig gøre. Hun døde desværre, da jeg var 17. Må hun hvile i 

⋅Interview
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fred, kære mormor. Og jeg har ikke rigtig brugt det siden. Indtil 
nu. Bom. Så gav det hele pludselig mening.”

Herefter indrømmer Roland, at han før optagelserne 
måtte erkende, at han ikke var helt så sikker i sit tyske, som han 
havde troet.

”Første gang jeg mødte de tyske drenge, foreslog Martin, 
at vi skulle lave en lille improvisationsscene. Jeg er overhovedet 
ikke klar. Jeg går hen til den første dreng og siger ’name’ og så 
kan jeg slet ikke snakke ordentligt tysk. Han begynder at fnise. 
Jeg sætter ham til at lave armbøjninger og går videre til den 
næste, og da jeg når ned til den ottende dreng, og de alle ligger 
og tager armbøjninger, så blev jeg nødt til at erkende, at mit 
tyske godt kunne blive lidt bedre.”

Han fortæller, hvordan han selv 
fik lov til at oversætte manuskriptet for 
at kunne arbejde på sin egen accent og 
dermed skabe mulighed for improvisation. 
Et redskab som skuespilleren er svært 
glad for. 

”Jeg elsker det. Jeg elsker den 
måde, som både Tobias, Michael Noer 
og Martin hviler i deres manuskript. Det 
er ikke hele tiden, det sker, men nogen 
gange kan de finde på at sige: Roland, 
du kender plottet, hvad ville du gøre? Så 
arbejder vi os frem. Jeg laver scenen, så 
hugger de en hæl, cutter en tå og til sidst 
så passer skoene. Så siger de ‘tak’, og så 
går vi videre. Det er fedt arbejde. Det er 
der, jeg skinner. Det er der, hvor jeg kan 
mærke, at jeg lever jeg mig ind i det.”

Rollen som Carl Leopold 
Rasmussen indeholdte også en fysisk 
udfordring, som krævede en ændring i kost og livstil. 

”Martin siger til mig, at jeg skal tabe mig. Åh ikke igen. 
Jeg får hele tiden at vide, at jeg skal tabe mig. Men det her 
var også muskler. Så googlede jeg lige ’strong man 1945’ og så 
var det kun svømmere eller gymnaster, der kom frem. Der var 
ingen, der så ud som jeg gør i dag. Så kunne jeg godt se, at jeg 
havde en stor opgave foran mig. Jeg smed 25 kg på tre måneder. 
Det er det vildeste, jeg nogensinde har gjort.” 

Vægttabet førte til, at skuespilleren måtte stifte 
bekendtskab med nogle mindre maskuline sportsgrene, som fx 
yoga. 

”Så stod jeg nede bagved og prustede og stønnede og 
svedte som en hest. Jeg er god til det nu. Det skal du slet ikke 
tage fejl af. Jeg kan stå på ét ben med højre hånd i vejret og alle 
de ting der. Jeg blev lidt bidt af  det.”

KUNSTEN AT KUNNE GRÆDE PÅ FILM

Selvom skuespilleren er blevet populær hos flere instruktører, 
og er blevet rost for sine naturlige evner, så indrømmer han, at 
der stadig er nogle ting, han skal arbejde på.

”Jeg er pisse dårlig til at dø, og jeg er pisse dårlig til at 
græde. Jeg spiller meget ud fra, hvad jeg har inde i mig selv, og 
jeg har aldrig været typen, der kunne græde over mig selv. Og 
det med at dø, er bare for kunstigt for mig.”   

Men så er det godt, at Roland Møller har fået skabt sig et 
stort netværk af  skuespillervenner, der står klar til at give ham 
et fif  eller to. Pilou Asbæk, Dar Salim, Dejan Cukic er bare 

nogle af  dem.
”Jeg kan huske, at jeg var til en fest, 

hvor Dejan Čukić og Mikael Persbrandt var. 
Vi var stangstive. Jeg fortalte dem, at jeg ikke 
kunne græde. Kan du ikke græde? Jeg kan 
græde sådan her, siger Dejan og knipsede 
med fingrene. Så siger Persbrandt, jeg kan 
græde sådan hér og knipser hurtigere, Så 
siger jeg okay, væddemål. Så skulle de sidde 
på hver sin side af  et bord og så råbte jeg: 
1, 2, 3 NU. Der gik et sekund, så tudede 
Persbrandt og et halvt sekund mere, så 
tudede Dejan. Vi snakker tårer, der trillede 
ned af  kinderne. Jeg fik helt lyst til at trøste 
dem.”

Under filmfestivallen i Toronto stiftede 
Møller kendskab med ingen ringere end 
Tom Hardy, der heller ikke var bleg for at 
give ham nogle venskabelige ord med på 
vejen. 

”Jeg talte med ham om det der med 
at græde og dø, og han gav mig nogle fif. Han kunne nemlig 
heller ikke finde ud af  det, hvilket kom lidt bag på mig. Men 
de tricks vil jeg da prøve at benytte mig af  næste gang, jeg står 
i situationen.”

HELLO MR. BOND

Vi begynder at snakke om det uundgåelige spørgsmål. 
Fremtiden. Og med en ny agent i USA, begynder dørene at 
åbne sig. Hvis Roland helt selv skulle vælge, så skulle han være 
den næste James Bond. 

”Jeg har hørt, at de leder efter et ukendt blad. Det 
snakkede de om et eller andet sted, at de gerne ville have fat i 
en skuespiller, der ikke var så kendt”

Roland griner. 
”Hvis de vælger en halvskaldet blegfed type, så er jeg frisk. 

Lad os se. De kan bare ringe. Sig det til dem.”

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

JEG PRØVER 
PÅ AT VÆRE 
E T  B E D R E 
M E N N E S K E . 
DET ER EN 
KAMP HVER 

DAG.

⋅
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Generelt vil den vittige skuespiller bare gerne lidt væk 
fra gangsterrollerne, medmindre der er nogle, der vil lave en 
gangsterfilm troværdigt. Uden klicheer. 

”Men ellers så vil jeg gerne spille noget på den anden 
side. Detektiv eller betjent eller børnehavepædagog eller 
homoseksuel – et eller andet. Som sagt, jeg kan godt lide en 
god udfordring”

I de seneste fem år har han både været i mod- og medvind. 
Roland Møller – skuespiller. En mand, der både er ydmyg og 
taknemmelig, men samtidig selvsikker og selvpromoverende. 

”Der er mange der tror, at jeg har meget høje tanker 
om mig selv. Nogle gange har jeg, andre gange ikke. Nogle 
gange har jeg storhedsvanvid, andre gange synes jeg bare, at 
jeg er kedelig. Sådan er jeg. Der er også en masse mennesker 
derude, som synes, at jeg er en værre idiot, og det har de sikkert 
deres gode grunde til at synes. Men jeg håber da, at de er klar 
over, at folk godt kan ændre sig. Jeg prøver på at være et bedre 
menneske. Det er en kamp hver dag. Men jeg synes, at jeg 
bliver bedre og bedre til det.”

⋅Roland Møller

Den hårdkogte karakter Mureren var startskuet på Roland Møllers karriere som skuespiller.
Foto: Magnus Nordenhof  Jønck, DFF.

Efter interviewet er det blevet offentliggjort, at Roland Møller skal spille med i filmen, The Coldest City (2016), der 
har Charlize Theron, James McAvoy og John Goodman på rollelisten.
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BAG OM 
SUPER16

af Jakob Freudendahl 
& Andreas Thorsager Klevin

OPRØRSK ALTERNATIV HAR FUNDET 
EGEN STEMME.

Den ambitiøse filmskole Super16 holder Sweet-16 
og fejrer dermed endnu et skridt mod de voksnes 

rækker. Den alternative skole, der blev grundlagt 
i 1999, har fra start kæmpet for at udvikle sig som et 
brand, der kan konkurrere med den allerede etablerede, 
statsstøttede storebror, Den Danske Filmskole. Seksten 
år efter fødslen er lillesøster blevet en selvstændig, voksen 
kvinde, der endelig er trådt ud af  Filmskolens lange 
skygge.

”VI VAR PISSE INDEBRÆNDTE 
OVER I K K E  AT  V Æ R E  KO M M E T 

I N D  PÅ  FILMSKOLEN”

I anledning af  sit sekstenårsjubilæum har Super16 
inviteret venner fra nær og fjern til fest. Et væld 
af  gamle som nye studerende er, sammen med 
fagfællerne fra den fynske og den jyske pendant 
18 Frames og Super8, kommet for at støtte op om 
foreningens fødselsdag. 

I Nordisk Films lokaler i Valby, hvor foreningen 
til dagligt holder til, er en lagerhal i aftenens 
anledning transformeret til festsal. Badet i lyserødt 
lys kan de mange indbudte nyde lækre kanapéer til 
tonerne af  ambient, elektronisk musik. 

Aftenen lægger op til en fuldbyrdet 
sanseoplevelse med trailere fra en vifte af  de 180 
kortfilm, som skolen har produceret gennem årene, 
og adskillige taler af  gamle elever og andre film-
aficionadoer. 

Med en rungende genklang slår aftenens første 
taler, medstifteren Carsten Myllerup, sin halvfærdige 
øl i bordet og markerer dermed sin entre på scenen. 
For Myllerup var grundlæggelsen af  Super16 slet 
og ret et opgør med det filmuddannelseshegemoni, 
som Den Danske Filmskole indtil da havde 
repræsenteret: “Vi var pisse indebrændte over ikke 
at være kommet ind på Filmskolen”. 

Visionen var en skole, der skulle yde 
aspirerende filmtalenter muligheden for en 
anderledes uddannelse: En uddannelse fri for ledelse 
og topstyring, hvor de studerende er i højsæde og 
selv definerer, hvad uddannelsen er, og hvad den 
skal rumme. 

Reglerne er simple:  Hvert andet år 
optages der seksten studerende fordelt på seks 
instruktør-, seks producer- og, siden 2011, fire 
manuskriptforfatterpladser, der helt og holdent 
selv står for at tilrettelægge undervisningen på den 
3-årige uddannelse. 

⋅
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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. 

L I G E V Æ R D I G T  A LT E R NAT I V  E L L E R 
“MONGOBONGO-UDDANNELSE”?  

“Kan man ikke komme ind på Filmskolen, kan man altid 
gøre en dyd af  nødvendigheden og lade som om, det i 
virkeligheden er federe at lave sin egen mongobongo-
uddannelse.”  

Carsten Myllerups tale efterfølges af  en videohilsen 
fra Peter Aalbæk, direktør for filmselskabet Zentropa, der 
med ovenstående bemærkning indleder sin sarkastiske tale. 
Super16 vil muligvis ikke vække genkendelse 
hos mange - og med god grund: Siden 
sin spæde start har foreningen haltet efter 
Filmskolen, der med sin enorme statsstøtte 
i ryggen har fået et væsentligt forspring på 
filmuddannelsesfeltet i Danmark.

På det seneste har piben dog fået en 
anden lyd. Super16 har fulgt Myllerups 
mantra om at gøre det større og anderledes: 

“Lav en ny historie - ikke bare Super16 
versus Filmskolen. Hiv teltpløkkerne op og 
rejs ud i verden”

Foreningen har nemlig i den grad 
etableret sig selv som et brand, der ifølge 
Myllerup er blevet for stort til Danmark. 
Senest har den alternative forening kunnet 
bryste sig af  at være inkluderet på det 
amerikanske magasin Varietys top 40 over 
exceptionelle filmskoler verden over - som den 
eneste skole i Norden. 

SKOLET I SELVSTÆNDIGHED

Væk fra lagerhallens festligheder har vi 
inviteret den unge førsteårsstuderende, og 
aspirerende filminstruktør, Mathias Broe, til 
en snak om dagligdagen på skolen. Mathias, 
der står bag de prisvindende kortfilm Til far 
(2011) og Ung mands dans (2014), lægger især 
vægt på den selvstændighed og det ansvar, Super16 kræver, 
som foreningens største force: 

“Jeg har været meget i tvivl, om det var den form for 
skole, jeg ville gå på, fordi vi selv skal tage så meget ansvar 
for rigtig mange ting. Men det er samtidig det, der styrker 
dig i sidste ende – der er ikke nogen, der gør noget for dig, 
man skal selv kæmpe for det helt fra starten. Og det tror jeg, 

at man senere kan tage med videre ud i sit professionelle 
liv”. 

At der netop er stort albuerum på uddannelsen 
kommer til udtryk i megen aftenundervisning, hvor 
prominente personligheder fra filmbranchen underviser 
de unge talenter i emner valgt af  de studerende selv. Man 
bliver dog langt mere end blot skolet i film. Der bliver 
nemlig levnet de studerende plads til at arbejde på deres 
egne produktioner om dagen - og det er især dette praktiske 

fokus, der forbereder de studerende til 
deres videre færd i branchen.

”GØR DET TIL NOGET NYT”

Udefra set ligner Super16 dog i høj 
grad det udgangspunkt, der stiftedes 
i 1999: Medlemmerne producerer 
stadig én førsteårsfilm, én midtvejsfilm 
og én afgangsfilm, og foreningen er 
stadig baseret på elevinitiativer. Skal 
den for alvor træde ud af  Filmskolens 
skygge, er den nemlig, ifølge Myllerup, 
nødt til at genopfinde sig selv - måske 
endda på et internationalt plan: ”Gør 
det til noget nyt. Gør det vildere end 
det er”. Super16 er, som det ser ud 
nu, først og fremmest et alternativ til 
Den Danske Filmskole, selvom den 
sagtens kunne blive frontløber for 
alternative filmuddannelser generelt - 
med en struktur, hvor eleverne og deres 
kreativitet bliver sat i højsæde, fri for 
topstyringens spændetrøjer. 

Som en slags beruset Messias siger 
Myllerup filosofisk og rammende “It’s 
better to burn out than fade away”: 
Super16 kan sagtens tåle at tage store 
chancer, for skolen har principielt set 
ingen forpligtelser eller retningslinjer 

at leve op til - med hver ny årgang er der ny grobund for 
reform, omstrukturering og et utal af  muligheder. 

Selvom Super16 som skole ikke har rykket sig 
synderligt fra sit udgangspunkt, er den som varemærke 
nået langt over målstregen. Den rebelske teenager har i 
høj grad fundet sin egen stemme, men er stadig bange for 
at tage chancer - en uskik, som far-Myllerup gerne ser sit 
hjertebarn vænnet af  med. 

⋅

LAV EN NY 
HISTORIE - 
IKKE BARE 

SUPER 16 
V E R S U S 

FILM-
SKOLEN. 
HIV TELT-
PLØKKERNE 
OP OG REJS 
UD I VERDEN
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film-
anbefalingen

Et af  filmhistoriens små 
mirakler er den for 

mange endnu ukendte ‘Close-
Up’. En dokumentar om 
den arbejdsløse Hossein, 
der har indyndet sig hos en 
velstående Teheran-familie 
under foregivelse af  at være 
filminstruktøren Mohsen 
Makhmalbaf. Han giver 
dem visdomsord, skuespil-
undervisning og får dem til 
at fælde træer i haven, så 
kameravinklerne er perfekte, 
når hans film-hold i en 
imaginær fremtid ankommer. 
Præmissen for samhørigheden 
er fake ind til benet, men 
familien labber den falske 
Makhmalbafs interesse i 
sig, og han soler sig i deres 
beundring. Så hvorfor stoppe, 
mens legen er god? Det 
samme tænkte Kiarostami, 
da han via aviserne hørte, at 
Hossein var afsløret og smidt 
for retten. Hvorfor stoppe her 
– hvis man i stedet kan få lov 
at filme hele cirkusset udfolde 
sig?

 

Abbas Kiarostamis Close-
Up (1990, 98 min.) er på én 
og samme tid en sociologisk 
undersøgelse, en krypt-
isk kriminalhistorie og et 
samfundskritisk essay. Der er 
suspense. Der er forbrydelse 
og straf, tragedie og ironi – og 
ikke mindst et fatalt overskud 
af  passion. Filmen bril-
lerer med sin akronologiske 
struktur et par år før Pulp 
Fiction, og Tarantino har da 
også udtrykt sin begejstring 
for filmen. Godard, Scorsese 
og Werner Herzog elsker den 
efter sigende også, ligesom 
Kurosawa gjorde. Cahiers 
du Cinéma afsatte uhørt hele 
syv sider, da Close-Up (Nema-ye 
nazdik) fik fransk premiere i 
1991, under overskrifter som 
‘Abbas Kiarostami - husk 
navnet’.

Filmen fungerer også 
som indgang til Cinema-
tekets forestående Mohsen 
Makhmalbaf-retrospektiv i 
december og januar – hvor 
instruktøren selv kommer på 
besøg.

af Rasmus Brendstrup

Cinematekets programredaktør, Rasmus Brendstrup, anbefaler 
Abbas Kiarostamis absurde og geniale semi-iscenesatte 
dokumentar Close-Up (1990).
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Ordet stiller folk fra filmverdenen spørgsmålet: Hvis du kunne anbefale 
en film – uanset almen interesse, aktualitet eller akademisk pondus – 

hvilken skulle det så være?
Close-Up (1990). Foto: The Criterion Collection.

⋅
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N Å R  L Æ R R E D E T 
E M M E R  A F 

Det kunne kun være lavet af  en, der aldrig har gået på 
filmskole.
Ét var beslutningen om at optage et to timer og tyve 

minutter langt arthouse-drama i det kvadratiske format, 1:1, 
noget andet var at lade hovedpersonen ændre formatet midtvejs 
i filmen. Med Oasis’ Wonderwall gjaldende over højttalerne og 
fødderne plantet på skateboardet hiver den ADHD-ramte 
hovedperson i Xavier Dolans Mommy (2014) resolut fat i 
lærredets kanter og trækker billedkvadratet ud i et frigørende 
bredformat. Han bryder kraftfuldt ud af  sit sinds uregerlige 
fængsel i et øjeblik af  rendyrket metamagi. Uforfalsket eufori 
er sjældent beskrevet så kreativt og overrumplende på celluloid.

Dolans bedrift er unik, idet vi knap kan kapere endsige 
beskrive følelsen af  ekstasens sensation, oplevelsen af, at alting 
– eksistensen, universet, alt – hænger uløseligt sammen i et 
øjeblik af  farvestrålende klarhed. Det kræver et helt særligt geni 
at formidle, også på film.

Jeg taler ikke om den flygtige form for eufori, der dyrkes i 
musicals af  klassisk afstøbning eller romantiske komedier med 
kurs mod rosenrøde finaler. Hvad de fortæller, er eskapistiske 
løgne, designet til at fylde gråvejrsdage med et par timers 
festlig farvelade – som Love Actually’s (2003) naive hymne 
til kærligheden eller Singin’ in the Rain’s (1952) spruttende 
sangglæde. Det har sin værdi, men den sande ekstatiske æstetik 
stikker dybere.

TRANSCENDENTAL FILMSTIL

Paul Schrader, filmteoretikeren og manusforfatteren bag 
Taxi Driver (1976), introducerede i en kanoniseret afhandling 
begrebet transcendental filmstil. Med udgangspunkt i tre 
auteurs med vidt forskellige kulturelle forankringer – japanske 
Yasujiro Ozu, franske Robert Bresson og pæredanske Carl 
Th. Dreyer – beskrev han, hvordan filmmediet kan fremmane 
et sprog, der transcenderer hverdagens grænser og opnår en 
spirituel, ofte religiøs, storhed. 

Ifølge Schrader opnåede instruktørerne det 
transcendentale udtryk gennem en asketisk æstetik, hvor 
fraværet af  iøjnefaldende brug af  plot, skuespil, kameraarbejde 
og andre opmærksomhedskrævende virkemidler tvinger seeren 
til at reflektere over tilværelsens forkromede sammenhænge. 
Som når Ozus linse tålmodigt betragter togets afgang foran 
øjnene på en pensionist i Early Summer (1951) og løfter det 
simple scenarie fra et trivielt hverdagsudsnit til en spirituel 
metafor for tidens melankolske gang. 

Den transcendentale filmstil kan kun opstå, hvis den 
grå, triste hverdag er etableret forinden. Forankringen til 
virkeligheden – smerten, rutinerne, dagligdagens trummerum 
– må ikke være kappet i eskapismens tjeneste som i musicals 
og romantiske komedier. Den skal opbygges for at blive 
suspenderet. 

DOLAN OG EKSTASENS EKSPLOSION

Transcendens er beslægtet med ekstase, en sindstilstand, der 
gør en uimodtagelig over for omverdenens påvirkninger i et 
øjeblik af  næsten guddommelig kontakt. Ekstasen er dog 
modsat Schraders transcendentale filmkunst kendetegnet ved 
vild, ukontrollerbar begejstring og ikke omstændelig refleksion.

Men transcendens og ekstase kan mødes i et festfyrværkeri 
af  mættede følelser på det brede lærred. Det er det, Dolan viser 
os, når han lader den skateboardende møgunge hive i lærredet 
til lyden af  Wonderwall i Mommy, når han dræber reallyden og 
lader hovedpersonerne danse til The Knife i et bad af  discolys 
i Heartbeats (2010), eller når han lader farverige klæder dale ned 
fra himlen i Laurence Anyways (2012).

Hos Dolan kommer følelsen af  en momentan spirituel 
sammenhæng i en ekstatisk eksplosion af  filmiske virkemidler, 
der udfordrer den klassiske forms kontinuitet. Farverne er 
mangfoldige, klipningen uforudsigelig og musikken skamløst 
populærkulturel. Det canadiske wunderkind har banet sig 
vej uden om filmbranchens konventionelle kanaler, og hans 

E K S T A S E
Musicals og romantiske komedier er ikke mere end naiv eskapisme. Vi hylder tre mestre, der har dyrket den sande ekstatiske æstetik.

af Rasmus Molin Friis
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autodidakte uddannelse forplanter sig i et sitrende vovemod, 
der er uden modstykke på dagens arthouse-scene.

Hans kulørte billed-magi distancerer ham fra hans 
seminihilistiske kunstnerkolleger, men instruktørens formidling 
af  ekstase får netop sin forløsende virkning, fordi den står i 
kontrast til hovedpersonernes eksistentielle brydninger. Nok 
etablerer Dolan ikke i traditionel forstand en grå hverdag, da 
hans farverige filmmagi konstant fremhæver lærred-ets illusion, 
men han skitserer eksistensens tyngde gennem portrætter af  
unge mennesker i identitetskriser – ofte af  seksuel karakter.

I øjeblikkene af  rendyrket 
ekstase er de upåvirkelige over for 
tilværelsens nagende udfordringer 
og opnår kontakt med en højere 
eksistentiel mening. Lige indtil 
lykkens boble brister på ny.

DET PSYKEDELISKE 
POSTULAT

Dolan er selvsagt ikke den 
første instruktør, der dyrker 
den ekstatiske æstetik. Flere 
eksperimentalfilminstruktører 
søgte en form for psykedelisk 
bevidsthedsudvidelse i slut-
60’ernes og start-70’ernes 
abstrakte eksperimentalfilm, 
der trak på tidens voldsomme 
fascination af  euforiserende stoffer.

Hippierne fandt dog deres 
hovedværk i Stanley Kubricks 
magnum opus Rumrejsen år 2001 
(1968), der i al enkelhed satte 
sig for at forklare universets 
sammenhæng fra tidernes morgen 
til den fjerne fremtid. Match 
cuttet fra knogle til rumskib står 
tilbage som en visuel genistreg 
af  filmhistorisk kaliber, men det 
er i filmens sidste akt, at Kubrick 
omfavner den ekstatiske æstetik.

En astronaut farer hovedkulds ind i et ormehul til en 
anden dimension i et visuelt syretrip, der besnærede new age-
fanatikere og LSD-hippier i hobetal (2001 blev et usandsynligt 
kulthit i de amerikanske biografer). Den psykedeliske 
farveeksplosion i brydningsfeltet mellem dimensioner sparker 
til hjernens subjektive associationscentre og skaber – måske – 
en følelse af  spirituel klarhed.

Og hvis ikke, sætter Kubrick trumf  på i den lige dele 
storslåede og spekulative slutning, hvor det såkaldte stjernebarn 
ser dagens lys og sætter kurs mod Jorden til tonerne af  Richard 

Strauss’ bombastiske Zarathustra-stykke. Det er en ud-af-
kroppen-oplevelse som få, fjolletobak eller ej.

LIVETS TRÆ

Kubricks storhedsvanvid blev først for alvor matchet i 2011, 
hvor den enigmatiske eneboer Terrence Malick tillige søgte svar 
på universets største spørgsmål i Guldpalme-vinderen The Tree 
of  Life. Her sidestilles en families tragiske livhistorie (den grå 
hverdag) med selve universets skabelse, komplet med opera- og 
orgelmusik, vulkaneksplosioner og empatiske dinosaurer.

Det tyve minutter lange 
midterstykke, hvor Malick 
springer tilbage til tidernes 
morgen og følger altings skabelse, 
er måske det bedste eksempel på 
ekstatisk transcendens på det store 
lærred. Instruktøren end ikke 
skæver til normer for kontinuitet 
og plotkonstruktion, men lader 
intuitionen råde i en episk 
montage af  bevidsthedsudvidende 
dimensioner. Billeddigtet udfolder 
sig under vandet, blandt skyerne 
og på landjorden, mens naturen og 
dyrelivet bliver til, inden kameraet 
springer ud i det ydre rum og 
betragter planeterne til lyden 
af  Jessica Chastains fløjsbløde 
hvisken.

Gennem Emmanuel 
Lubezkis evigt svævende linse 
finder Malick altings sammenhæng 
i et religiøst crescendo. Sean Penns 
omflakkende arkitekt, der mistede 
kontakten til den højere mening 
i den moderne verdens tomhed, 
finder den igen på en hellig strand, 
hvor han genforenes med alt og 
alle, der har fyldt hans liv med 
mening. 

Naivt? Ja. Men i en skov 
af  sortseeriske artfilm med totalbilleder af  menneskelig 
elendighed, er det befriende at se en stor kunstner fremhæve 
skønheden midt i livets melankoli – religiøst motiveret eller ej.

Guderne skal vide, at Dolan, Kubrick og Malick er vidt 
forskellige instruktører, men de har alle vist vejen til den filmiske 
transcendens gennem en helt anden rute end Bresson, Ozu og 
Dreyer. Hvor Schraders trekløver lod publikum reflektere over 
livets eksistentielle sammenhænge gennem en langsommelig, 
nedbarberet filmstil, lader Rumrejsen 2001, The Tree of  Life og 
Mommy seeren overvælde og opsluge af  en frigørende sensation.
Billederne taler ekstasens sprog.

Xavier Dolan.
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⋅⋅ Tema – Ekstase

E T  Æ G T E ,

Hedy Lamarrs var måske 
den første. Chloë Sevignys 
var i hvert fald for lang. 
Hos Audrey Tautou var de 
ikke lange, til gengæld var 
de mange. Meg Ryans var 
modsat de andres ekstra 
falsk. En lille historie om 
hvad orgasmer kan, skal, vil 

og gør på film.

Nymphomaniac (2013). Foto: 
Nordisk Film.

S V E D E N
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⋅

E L S K E N D E ,

M E N N E S K EN D E,

Orgasmen på film.

af Rikke Bjørnholt Fink.

I film som When Harry Met Sally (1989) og TV-
serien Venner (1994-2004) er orgasmer - og 

særligt falske orgasmer - et komisk element, der 
skal demonstrere for mandlige karakterer, at de 
ikke forstår sig på kvinder. I denne artikel skal det 
dog handle om de orgasmer, der har konsekvenser. 
Dem der er nødvendige for karakterens udvikling, 
eller som fik en voldsom reaktion, da filmene 
udkom. Fokus ligger her på kvindelige orgasmer. 
Men det er også som om, de har fået en del mere 
opmærksomhed på film: Det er de kvindelige 
orgasmer, der starter byers elektricitetsnet og 
forbydes af  puritanske censurråd. 

NØDVENDIGHEDEN

Film hvori orgasmen er mere end et klimaks. Det 
er det, der skal til for, at vores karakter kan komme 

videre. I Nymphomaniac (2013) vil Joe prøve hvad 
som helst for, at den vender tilbage. Men selv uden 
et nymfoman-motiv, kan orgasmen sagtens være 
en vigtig del af  plottet.

  I begyndelsen af  Amélie (2001) er alt, der er 
forbundet med erotik, temmelig sterilt præsenteret. 
Fortælleren bekræfter da også, at dating ikke 
umiddelbart har båret frugt for den unge kvinde 
endnu. Amélies yndlingsaktiviteter tæller blandt 
andet at stille sig selv fjollede spørgsmål; såsom 
hvor mange der får en orgasme i dette øjeblik. 
Med under et sekund til hver ser vi nu 15 
orgasmer i træk. Tykke som tynde mennesker, 
gamle som unge stønner de på skift. Her er et af  
hullerne ud til den virkelige verden fra Amélies 
sterile eventyr: Et sted hvor folk sveder, skriger og 
udveksler kropsvæsker. Et sted som Amélie gerne 
vil til, men ikke ved, hvordan man kommer til. 



18

Således starter hendes rejse, der skal ende med at gøre hende 
til et rigtigt, elskende menneske.

Shortbus (2006) er først og fremmest en hyldest til sex i al 
dens mangfoldighed. Hovedpersonen Sofia er en parterapeut, 
der aldrig selv har fået en orgasme, og som filmen skrider 
frem, bliver Sofias jagt efter orgasmen en slags søgen efter 
frigørelse. Under et strømsvigt i hele New York bringes filmens 
hovedpersoner tættere på hinanden, og som en af  filmens andre 
karakterer bemærker, er det her, folk bliver gennemtrængelige. 
Filmens tagline, ”Open your mind – and everything else”, 
bliver da også realiseret i den vanvittige afslutning, hvor Sofias 
frigørelse, hendes første orgasme og lysets 
tilbagevenden til New York falder sammen. 
Orgasme og seksuel udfoldelse er i denne 
film en nødvendighed, der kan redde en 
fra selvmord, kedsomhed og ensomhed. 
Faktisk er der intet andet, der kan.

SKAMMEN

Her er vi vidne til dybt ubehagelige scener, 
hvor gruen overtager erotikkens plads som 
ledende element i akten. Når en karakter 
græder og kommer samtidig, fordi smerten 
ved at tænde på en bestemt ting er for stor.

  Et glimrende eksempel er Park 
Chan-wooks amerikanske film Stoker 
(2013). Her møder vi den halvvoksne India. 
Symboliseret ved hendes flade, pigede sko, 
har India endnu ikke stiftet bekendtskab 
med seksualiteten, men en nat går hun med 
en af  de lokale unge mænd ind i skoven. 
Han forsøger at voldtage hende, men India 
bliver reddet af  sin onkel. Den unge mand 
bliver slået ihjel, og sammen begraver de 
ham. Da India kommer hjem, går hun i 
bad. Først som om hun skal vaske skam 
og ubehag af  sig, men så begynder hun 
at røre ved sig selv. Tårer blander sig med 
støn, og publikum såvel som karakteren bliver meget bevidste 
om, at det er mordet, der har forvandlet pigen til kvinde. Her 
symboliserer orgasmen en overgang, såvel som den giver en 
skrækkelig indsigt i vores hovedkarakters person. Orgasmen 
bruges således, fordi den er en af  de mest dyriske, men ofte 
oplevede egenskaber hos os mennesker. Filmiske orgasmer 
hænger sammen med et massivt kontroltab, der kan vække en 
karakter eller blive vedkommendes undergang.

CENSUREN

Imidlertid behøver lyst ikke at blive blandet med død, før 
effekten er kraftfuld. Der har været mange grunde til, at verden 

ikke var klar til en orgasme. Nogle var for tidlige, nogle var for 
homoseksuelle, og nogle var bare for lange. Her har det måske 
især været de sarte, amerikanske rating boards, der ikke kunne 
følge med.

  Hedy Lamarr spillede hovedrollen i den tjekkiske film 
Extase fra 1933. Den handler om en ung kvinde, der flygter 
fra et kedeligt ægteskab og endelig møder en mand, der kan 
tilfredsstille og frigøre hende. I filmen fremstilles sex-scener 
ved, at der stort set kun filmes på Hedys ansigt - men nydelsen 
er ikke til at tage fejl af: Læber der åbnes let, hænder og 
arme der vrider sig som af  en sød krampe. Hertil kommer 

en nøgenscene i vand. Extase er blevet 
hyldet for at være den første film, der 
portrætterede en kvindelig orgasme, og 
omverdenens reaktion var derefter. For 
det første forsøgte Hedys mand at opkøbe 
alle kopier, så ingen fik filmen at se. Det 
lykkedes naturligvis ikke, men Hays Office 
i Hollywood mente heller ikke, at denne 
film måtte nå ud i verden. Den blev kaldt 
”highly – even dangerously – indecent” og 
kom først begrænset ud i USA i 1940. 

I Kimberley Pierces Boys Don’t Cry 
fra 1999 har den unge Brandon Teena 
besluttet sig for at leve som mand, selvom 
han er født som kvinde. Han forelsker 
sig i Lana, og da de to finder sammen, 
er resultatet en lang sexscene, hvor især 
Chloë Sevignys respons på oralsex blev 
for meget for de bekymrede forældre inde 
hos MPAA. I This Film Is Not Yet Rated 
fra 2006 fortæller Pierce selv, at hun fik 
den strenge NC17 rating, der i praksis 
betyder, at det kan være ekstremt svært at 
tjene penge på sin film i USA. Adspurgt 
om hvorledes hun kunne få ratingen ned, 
fortæller hun, at der var to ultimative krav: 
en analvoldtægtsscene skulle klippes ud, og 

Chloë Sevignys orgasme skulle være kortere. Således blev vold 
og kvindelig nydelse sidestillet at de puritanske amerikanere. 
Generelt er MPAA blevet anklaget for at holde mere af  pistoler 
end sex; men her hævdes det også, at det i allerhøjeste grad er 
kvinder, der ikke må nyde for meget. 

  Seksuel nydelse har der været meget af  i filmhistorien 
- selv uden at strejfe pornofilmhistorien. Nogle gange er den 
endda central for karakterudvikling og plot. Alle orgasmer i 
denne artikel har jo nok været falske, men deres virkning er 
såmænd ægte nok diegetisk som ikke diegetisk. Udskældt som 
hyldet, behagelig som forfærdelig er orgasmen fantastisk til at 
bryde en (kvindelig) karakters fernis.

M E N  S Å 
BEGYNDER 
H U N  A T 
RØRE VED 
S I G  S E LV. 
T Å R E R 
B L A N D E R 
S I G  M E D 

STØN

⋅ Orgasmen på film.
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AT
 FORTABE 

SIG 
I TROEN

Det, at religion og ekstase er to tæt 
forbudne fænomener, er ikke så 

utænkeligt, som man umiddelbart kunne tro. 
Religionen er først og fremmest konstitueret 
i en hengivenhed til højere kræfter: Troen 
på en almægtig størrelse, der overser verdens 
gang. Denne dedikation til en større magt 
kan i ekstreme tilfælde nå en næsten ekstatisk 
karakter. I den totale overgivelse til det 
guddommelige kan man fortabe sig i en sådan 
grad, at man glemmer verden omkring sig. 
Kærligheden til Gud overskygger alt andet. 

 Fascinationen af  den religiøse 
ekstase er ikke gået filmen forbi, og 
filmhistorien er rig på fortællinger om folk, 
der ofrer alt i troen på Gud. Carl Th. Dreyers 
hovedværk Jeanne d’Arcs lidelse og død (1928) 
er et mesterligt eksempel af  slagsen. Filmen 
skildrer retsprocessen mod helginden Jeanne 
d’Arc, der i det femtende århundrede blev 
dømt til døden i sin kamp for at befri Frankrig 
fra den engelske besættelsesmagt. Selve 
processen udspiller sig over en enkelt dag. 
Lænket og svækket stilles den blot nitten-årige 
Jeanne (Maria Falconetti), der hævder at være 
sendt af  Gud, i forhør foran et tribunal af  
ondsindede munke. Med snedigt formulerede 
spørgsmål forsøger de at få hende til at udtale 
sig blasfemisk, men forgæves; Jeanne er ren i 
sin tro. Hun trues først med tortur og siden 
henrettelse på bålet, og i frygt for døden 
tilkendegiver hun at have løjet om sit kald fra 

af Felix Björnemalm Fleischer

⋅Religionens ekstase

Selvom religionen 
med sin dybsind-
ighed sjældent 
associeres med 
den euforiske op-
hidselse, vi knytter 
til ekstasen, er 
der langt fra tale 
om to uforenelige 
størrelser. Denne 
artikel undersøger 
tre film, der alle 
beskæftiger sig 
med religionens 
ekstatiske aspekter.

Ida (2013). Foto: Music Box Films.
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Gud. Jeanne fortryder dog efterfølgende og fastholder atter at 
være Guds udsendte discipel, hvorfor hun til slut må lade livet 
for bålets flammer. 

 Jeanne d’Arcs urokkelige gudstro er arketypen for 
den religiøse ekstase. Falconettis tomme, tårevæddede blik, 
fastholdt i Dreyers 
underskønne nær-
billeder, tegner et 
gribende billede af  
en kvinde fortabt 
i sin tro på Guds 
almægtighed. 
Efter sit forhør 
indespærres den 
fortvivlede og 
febersyge Jeanne 
i en fængselscelle. 
Solens stråler 
passerer ind 
igennem et vindue, 
og skyggen fra 
sprosserne tegner 
konturerne af  et 
kors over celle-
gulvet. Synet 
af  korsets tegn 
tænder lys i 
øjnene hos Jeanne, 
hvis fortvivlede 
mine afløses af  
et glædens smil. 
Selv når alt håb 
synes ude, finder 
hun fortsat trøst i sin kærlighed til Gud. Ovenstående sekvens 
eksemplificerer på glimrende vis den ekstatiske dimension i 
Jeannes tro. Filmen igennem plages hun af  modløs desperation, 
men en overvældende eufori griber hende, hver gang hun husker 
sit kald fra oven, og hendes blik løftes til en trancelignende 
stirren, som var hun forvandlet. Undervejs i forhøret spørger 
en af  de udspekulerede munke, hvorvidt Jeanne befinder sig i 
en nådestilstand. Hun svarer kløgtigt: “Hvis jeg gør, må Gud 
lade mig blive der. Hvis ikke, må Gud tildele mig det.” Selvom 
hun ganske vist slingrer undervejs, forbliver Jeanne sikker i sin 
tro. Så sikker, at hun endda går i døden for sin Gud. 

EKSTASENS FLUGTVEJ

Et lignende motiv finder man i Dietrich Brüggemanns 
Korsvejen (2014). Ligesom i Jeanne d’Arcs lidelse og død er 
hovedkarakteren her en ung kristen kvinde, som ofrer alt for 

sin tro på Gud. Den fjorten-årige Maria (Lea van Acken) er del 
af  en streng katolsk menighed, hvor stort set alle livets aspekter 
er underlagt kirkens lov. Tilværelsen som troende teenager er 
ikke let: I skolen mobbes hun på baggrund af  sin religion, mens 
hun hjemme i familien må lide under sin moders nådesløse 
opdragelse. Kun i troen finder hun trøst, og selv et spirende 
venskab med drengen fra parallelklassen kan ikke forhindre 
hende i at opfylde sit højeste ønske: At blive en helgeninde 
og komme i himlen. I håb om at kurere sin stumme lillebror 
vælger Maria derfor at bringe det størst mulige offer ved at 
give sit liv til Gud. Filmen består blot af  14 indstillinger, der 
hver især udgør en allegorisk fortolkning af  de 14 stationer i 
fortællingen om Jesu korsfæstelse. Og ligesom Jesus må Maria 
udstå megen smerte og lidelse, før hun kan møde sin skaber. 

 Med sin ungdommelige uskyld og ufravigelige gudstro 
er Maria ikke ulig Jeanne d’Arc, men hvor sidstnævntes ofring 
fremstilles i et glorificerende lys, virker Marias død langt mere 
meningsløs. Maria lever en glædesløs tilværelse, hvor enhver 
fornøjelse, så uskyldig vi end måtte finde den, betragtes som 
en synd: Musik, mode og ikke mindst drenge er alt sammen 
strengt forbudt for den pubertetsplagede Maria, der ellers 
gør sit ypperste for at styre uden om hverdagens fristelser. 
Paradoksalt nok er hendes modtræk ikke at vende religionen 
ryggen, men derimod at binde sig tættere til sin tro. Da hun 
går til skrifte for at søge tilgivelse for sine synder, bekender hun 
til præsten: “Min kærlighed til Gud er stærkere og renere end 
alle andres”. 

 Selvom Maria ser sin død som en gavmild offergave, 
antyder Brüggemann, at hun snarere opgiver at leve for 
at undslippe tilværelsens grusomheder. I filmen begrundes 
hendes død med en slem influenzainfektion, der er opstået 
under det massive pres, hun har måttet udstå i hverdagen. Da 
hun indlægges på hospitalet, nægter hun at spise sine måltider, 
hvorfor hendes død bedre kan forstås som et fravalg af  livet end 
et tilvalg af  døden. I fasten har hun fundet den letteste vej væk 
fra hverdagens lidelse. 

 Den ekstatiske dimension i Marias tro består i hendes 
forblændede opfattelse af  virkeligheden. Hendes uomskiftelige 
overbevisning om Guds godhed forvrænger hendes 
verdensbillede, og ønsket om en helgenkåring legitimerer 
hende i sit selvmord. Da Christian, drengen fra parallelklassen, 
forsøger at trøste Maria efter en mobbeepisode i idrætstimen, 
afviser hun ham med ordene om, at han er en gudløs dreng 
uden retning i livet. “Ved du da, hvad du vil?” spørger 
Christian forsigtigt tilbage, hvortil Maria grådkvalt svarer: “Jeg 
vil op til Gud.” Men selvom fortællingen om Marias skæbne 
synes nok så uretfærdig, er Korsvejen ikke helt så entydig i sin 
konklusion. Netop som Maria omkommer i sin hospitalsseng, 
kvalt af  en oblat, som hun modtog under nadveren, fremsiger 
lillebroderen sine allerførste ord. Miraklet er indtruffet. 

JEANNE 
D ’ A R C S 
U R O K K E L I G E 
GUDSTRO ER 
A R K E T Y P E N 
FOR DEN 
R E L I G I Ø S E 
EKSTASE.

⋅ Tema – Ekstase
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MODSÆTNINGER MØDES

Hvor religionens afholdenhed medvirker til at gøre en ende 
på Marias liv, er tilfældet et andet for titelkarakteren i Pawel 
Pawlikowskis Ida (2013). Igen er hovedpersonen en ung kristen 
kvinde, som dedikerer hele sit liv til sin tro, omend på en anden 
måde end i de to foregående eksempler. I 1960’ernes Polen 
forbereder den unge nonne Ida (Agata Trzebuchowska) sig på 
at aflægge sine klosterløfter. Hun får dog besked på at opsøge sit 
eneste nulevende familiemedlem, mosteren Wanda, der lever 
en sølle tilværelse fuld af  spiritus og fremmede mænd. Wanda 
fortæller Ida, at hun er af  jødisk afstamning og sammen rejser 
de ud for at finde sandheden om familiens skæbne. Efter at 
have opklaret omstændighederne om sine forældres tragiske 
død, vender Ida tilbage til klosteret, men føler sig ikke klar til 
at aflægge sine løfter. Da Wanda begår selvmord, forsøger Ida 
sig kortvarigt med den promiskuøse tilværelse, hendes moster 
levede, inden hun atter vender tilbage til livet i klosteret.  

 Hvor Ida ligner Jeanne og Maria i deres godmodige 
uskyld, adskiller hun sig fra dem begge ved ikke at dele deres 
urokkelige gudstro. Ida er først og fremmest en fortælling om 
identitet. Da den katolske Ida konfronteres med sit jødiske 
ophav, tvinges hun til at forholde sig til sin tilværelse som nonne. 

Denne konflikt udpensles yderligere i mødet med Wanda, hvis 
letfærdige indstilling til verden ligger langt fra klosterlivet. Idas 
asketiske levevej står i skarp kontrast til Wandas udsvævende 
livsførelse og lemfældige omgang med både sex og spiritus. 
Som et modsvar til Idas uskyld og afholdenhed, giver Wanda 
efter for hverdagens fristelser. Her bliver religionen ekstasens 
antitese. 

 Pawlikowski nægter dog tale den ene sides sag frem 
for den anden: Den ekstatiske livsførelse er ikke nødvendigvis 
ensbetydende med et lykkeligt liv. Efter Wandas selvmord 
besøger Ida hendes tomme lejlighed. Hun iklæder sig hendes 
kjoler, ryger hendes cigaretter og drikker af  hendes spiritus. 
Samme aften opsøger Ida den saxofonspiller, hun traf  
undervejs på rejsen med Wanda. De tilbringer natten sammen, 
men den følgende morgen lister Ida sig ubemærket væk, 
inden han vågner. I filmens sidste indstilling ser vi Ida, atter 
iført nonnekjole, vandrende i vejkanten langs en øde marksti. 
Det tydeliggøres ikke, hvorvidt hun faktisk vender tilbage til 
klosteret, men konklusionen er ikke desto mindre den samme: 
Lykken kan hverken tilskrives troen på Gud eller mangel deraf. 
Ida fastholdes derfor fanget i mellem to verdener. Hvorvidt 
hun finder ekstasen i klosterlivets uskyld eller hverdagslivets 
fristelser forbliver dog usagt.

Med ansigtet vredet i fortvivlelse lader Jeanne sig klippe, inden hun kastes for bålets flammer i Jeanne d’Arcs lidelse og død (1928). 
Foto: Palladium

⋅Religionens ekstase
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af Thomas Hasse Therkildsen

Lige meget hvad de vil, kan film nogle gange påvirke tilskueren så meget, at oplevelsen er udmattende. Forstummet sidder man 
med gabende øjne og mund, mens violin eller orgel musik tordner gennem højtalerne. Når dette sker, er det tit ved filmens 

højdepunkt, og det er samlet i en enkelt scene. Det er derfor umuligt ikke at afsløre en smule af  filmens klimaks, når jeg i denne 
liste beskriver fem scener, hvor det er svært at holde følelserne tilbage. Det er også med det forbehold, at de følelser, som filmene 
skaber, aldrig vil kunne gengives med ord.

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

Nr. 5: MULHOLLAND DRIVE – CLUB SILENCIO

David Lynch er mest kendt for sine drømmesekvenser. Det er ikke 
svært at få gåsehud, når den røde dværg danser henover gulvet i 
Twin Peaks (1990). Men den forskrækkende effekt, som han opnår 
i Mulholland Drive (2001) er endnu ikke overgået. Helt umotiveret 
ankommer de to hovedpersoner i filmen til en hinsides klub ved 
navn, ‘Club Silencio’. Aftenens optræden afslører de tricks, som 
underholdningsbranchen benytter sig af. En trompet spiller, men 
det er bare et trick. En sangerinde synger, men da hun falder om, 
opdager vi, at det hele er falsk.

Nr. 4: MANON OG KILDEN – LE PAPET INDSER SIN 
FEJL

To grådige mænd har snydt sig til en gård i Provence. Dette 
foregår i første film, Kilden i Provence (1986), i denne serie af  to. 
Den ene mand er klog, hvor den anden er naiv og klumset. 
Manon og kilden (1986) snyder tilskueren med klichéer og fjol til 
at tro, at det er en tragisk komedie. Men i stedet brygger den på 
tilskuerens følelser i baglokalet.

Når den kloge mand indser, at han har myrdet en, der stod 
ham nær, for at opnå hvad han ville, er fortrydelsen så stor, at 
det er umuligt at bære. Hans arrogance forsvinder. Man ser den 
stolte mand forsvinde ind i sig selv pga. den ondskab, han har 
forvoldt.

Nr. 3: GÅ OG SE – ET BILLEDES DØD

Sorg. Sjældent er glæde en stor del af  krigsfilm, men aldrig har 
en film været så brutal som Gå og se (1985). Børn er de mest 
uskyldige og hellige mennesker. I denne film følger vi et barn, 
der langsomt korrupteres af  krigens vold. I filmens første 
halvdel forskrækkes tilskueren med glimt af  galskab, men 
det er kun en prøve til senere, hvor den unge dreng oplever 
slagtning og voldtægt af  hans lokale folk. I en gårdbygning 
bliver indbyggerne i en landsby spærret inde for at blive 
brændt levende. Når de russiske styrker kommer, er det for 
sent. Fanget af  sindssyge og frustration skyder den unge dreng 
et billede af  modstanderens ansigt, mens Bachs Lacrimosa 
understreger filmens alvor.

Nr. 2: THREADS – JORDENS UNDERGANG

Klimakset i Threads (1984) kommer tidligt i filmen. Frygten for 
atomkrig bliver realiseret i denne film, og sjældent har man 
været så bange for virkeligheden, som under den kolde krig. I 
filmen bliver krigen varm. 

Den frygt, som ulmer under overfladen i den engelske 
provins, bliver til virkelighed, når hele verden vælger at begå 
selvmord. Filmen fortsætter efter bomberne er faldet, og 
man ser de overlevende kæmpe for livet. I alt den tid, sker 
der næsten intet. Men i alt den tid sidder man måbende – 
måbende over hvad der sker i starten. 

Bombernes fald bliver kastet i ansigtet på tilskueren 
og glider langsomt som en lagkage ned. Personerne i filmen 
styrter rundt i panik, nogle er forstummede, hvor andre 
benægter, at det virkelig kan være sket.

5. Mulholland Drive (2001). Foto: The Criterion Collection. 4. Manon og kilden 
(1986). Foto: AMLF. 3. Gå og se (1985). Foto: Mosfilm. 2. Threads (1984). 
Foto: BBC.

TOP 5 
følelses-overload 

i film

⋅
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4 2
5

Tema – Ekstase

De bedste film 
er oftest dem, 
som rører os 
dybest. Det 
er mange 
films mål. 
Nogle vælger 
udelukkende at 
fokusere på at 
skabe følelser, 
hvor andre 
også vil skabe 
eftertanke. 

⋅
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Nostalgi er en af  vores stærkeste følelser. Barndommen og hvad vi før har elsket, 
står os endnu mere nært, når tiden har gået sin gang. Mine aftener i Paradis (1988) 
viser den midaldrende mand gennemgå sine minder for til sidst at vende tilbage til 
sit barndomshjem. Dette sker som en sentimental opbyggelse, hvor kærlighed spiller 
den største rolle – kærlighed til sine medmennesker, til sin mor og til de, man ser op 
til. Efter et sørgmodigt begravelsesoptog kulminerer filmen i en montage af  kys. Kys, 
man i starten af  filmen stiftede bekendtskab med. Overvældet af  nostalgi græder både 
hovedpersonen i filmen og tilskueren, som ser den.

Mine aftener i Paradis
En montage af  kys

1. Mine afteªner i Paradis (1988). Foto: SF Film.

1
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Tusmørkets lektioner 
i sandt og falsk.

af Niels Harpøth

For at gøre op med cinema vérité og deres forældede sandhedssyn fremlagde Werner Herzog sin 
teori om poetisk sandhed. Dette skete ikke uden kontrovers.

⋅ Tema – Ekstase

Det skete i det herrens år 1999. Efter et månedlangt tilbageblik på sin karriere fremlagde Werner Herzog Minnesota 
manifestet: En deklaration hvori han formulerede sin teori om “ecstatic truth” - oftest oversat til “poetisk sandhed.” 
Denne skulle gøre op med dokumentarismens forkvaklede syn på virkelighed, objektivitet og sandhed.

Billede: Lessons in Darkness (1992). Foto: Canal+.
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Manifestets 12 punkter 
1. Den såkaldte cinéma vérité er blottet for vérité. Den opnår kun en overfladisk sandhed, 

bogholderens sandhed.

2. En velkendt repræsentant for cinema vérité erklærede i det offentlige, at sandhed med 
lethed findes med et kamera og et forsøg på at være ærlig. Han ligner nattevagten ved 
højesteret, som afskyr skreven lov og juridiske procedurer. “For mig,” siger han “bør der kun 

være en lov: De onde skal i fængsel. ” 

3. Cinema vérité sætter lighedstegn mellem fakta og sandhed og pløjer derfor kun sten. 
Alligevel har fakta fra tid til anden en underlig og bizar kraft, som gør, at deres iboende 

sandhed virker utroværdig. 

4. Fakta skaber normer og sandheden oplyser. 

5. Der er en dybere strata af  sandhed i filmen og der eksisterer en poetisk, ekstatisk sandhed. 
Den er mystisk, flygtig og kan kun nås gennem fabrikering, fantasi og stilisering. 

6. Filmskabere inden for cinema vérité ligner turister, der tager billeder af  faktas ældgamle 
ruiner.

7. Turisme er en synd og rejse til fods en dyd.

8. Hvert forår drukner dusinvis af  mennesker i Minnesotas søer, efter at isen knækker under 
deres snescootere. Presset for en beskyttende lov stiger på den nye guvernør. Som tidligere 

bodyguard og wrestler har han det eneste, vise svar: “Dumhed er hinsides lovgivning”.

9. Udfordringen er hermed stillet. 

10. Månen er kedelig. Moder Natur hverken taler til eller kalder på dig, men til sidst prutter 
en gletsjer. Og vov på at lytte til livets sang.  

11. Vi bør være taknemmelige for, at universet derude ikke smiler. 

12. Livet i havet må være det rene helvede. Et stort, nådesløst helvede af  både permanente 
og pludselige farer. Sådan et helvede må det være, at flere arter - herunder mennesket - under 
evolutionen kravlede og flygtede op på nogle små kontinenter af  fastland, hvor mørkets 

lektioner fortsætter.

⋅Werner Herzogs poetiske sandhed.
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KUNSTEN ILLUSTRERER LIVET  

Det er vigtigt at forstå, at poetisk sandhed ikke er et greb, men 
et mål. Et så sublimt mål at dets metoder med snæversyn kunne 
kaldes løgn og svig. For hvem mister egentlig noget, når en 
forvrængning slår en vigtigere og måske endda storslået pointe 
fast? Hvis man vil finde et af  de ypperligste eksempler på 
poetisk sandhed i fuld vigør, skal man søge tilbage til 1992 - syv 
år før manifestets fremførelse. Man skal se tilbage til Herzogs 
apokalyptiske dokumentar Lessons of  Darkness. 

“Universets kollaps vil indtræffe - som dets skabelse - med 
grandios pragt!” 

Efter dette opspundne citat af  Blaise Pascal introducer Herzog 
en planet i vores solsystem. Væsner, der til forveksling ligner 
brandmænd, gestikulerer af  kameraet, mens røg vælter op 
bag dem. I løbet af  de næste 13 kapitler, som værket består af, 
maler kameraet et apokalyptisk og fremmed landskab, der er 
som taget ud af  science-fiction. Terrænet er blevet revet, flænset 
og torteret. Tilskueren svæver over en tilsyneladende endeløs 
goldhed. Efterhånden etableres et alfabet af  gennemgående 
motiver: Ruiner, brandmænd og de åbne sår, fra hvilke ild spyer 
og olie fosser. 

Den ikoniske fortællerstemme 
med den gebrokne accent er sparsomt 
anvendt. Det er svært at finde ord. 
Målløshed er en forståelig reaktion. I 
stedet ledsages mange af  billederne blot 
af  klassisk musik af  Wagner og Schubert, 
som højner det visuelle og giver værket 
overtoner, der grænser til det religiøse. 
Som selvfølgelig understøttes med en 
velplaceret recitering af  Johannes’ 
Åbenbaring. 

Men det er ikke et distanceret 
antropologisk værk i stil med Koyaanisqatsi 
(Godfrey Reggio, 1982) eller Samsara (Ron 
Fricke, 2011), hvor den spektakulære 
billedside fortæller historien uden brug 
af  interviews, tekst eller voice-over. I 
Lessons of  Darkness bliver ofrene bliver 
på sin vis italesat: En kvinde forsøger 
at beskrive, hvordan hendes søn blev 
torteret til døde for øjnene af  hende, mens en anden fortæller 
om mishandlingen af  sit barn. To rædselsepisoder, der begge 
resulterer i stilhed. Men hvor kvinden mistede stemmen, men 
stadig forsøger at formidle sin historie, har den mishandlede 
dreng valgt at tie for evigt.

I stedet for at formidle deres historier med undertekster, 
genfortæller Herzog dem gennem voice-over. Effekten har 

mange facetter: Ens øjne forbliver klistret til kvindernes 
ansigter, mens tandhjulene kører. For hvor meget bliver mistet 
i oversættelsen fra nærværende arabisk til lettere distanceret 
engelsk? Det ville ikke undre nogen, hvis Herzogs gengivelse 
var “fiktion” - det “pure opspind”. Men hvis man af  den grund 
kalder det falsk, så har man misset pointen helt og holdent. 

For hvad de to scener tilsammen illustrerer er et traume 
på tværs af  to generationer og to distinkte forsøg på at behandle 
det. Den yngre vil fortie fortiden og dens ugerninger – den 
ældre vil det modsatte. Tragedien bliver blot mere sørgelig, når 
den ældre er desperat efter at videregive lektionen, men næsten 
er ude af  stand til det. Det er en kommentar fra instruktørens 
side, der, uden nødvendigvis at have rod i fakta, illustrerer 
virkeligheden på fængende og øjenåbnende vis.       

I DEN EVIGE DESTRUKTIONS GALE VOLD

I Lessons of  Darkness er man vidne til Armageddons eftermæle. 
Gigantiske kulsorte søjler af  røg stiger til vejrs og lige så langsomt 
begynder optagelserne at kredse om arbejdet med at få slukket 
flammerne. Mændene arbejder som utrættelige myrer. Et 
indtryk, der blot gøres stærkere af  den overlagte distancering, 
hvor man sjældent ser ansigter - i stedet domineres billederne 
af  identitetsslørende beskyttelsesmasker. Det minder mere om 
optagelser fra en BBC naturserie end noget andet.   

Møjsommeligt går de til værks, og den klassiske musik 
forsvinder til fordel for reallyden, som skyller over seeren som 
en svitsende bølge. Arbejdet skrider frem, og så småt bliver 
brandene slukket og rørene lukket. Men så sker det utænkelige: 
En af  mændene gribes af  galskab og genantænder en af  
stikflammefontænerne. Hans vanvid spreder sig og andre følger 
trop. Nu har de noget at slukke igen. Nu er de tilfredse. Filmen 
ender med spørgsmålet “Er livet uden flammer blevet ubærligt 
for dem?”

FAKTAS ORNAMENTERING OG SANDHEDENS 
ÆSTETIK   

At Golfkrigen ligger bag det hele specificeres aldrig. Der er 
intet, der skal give publikum et praj om, hvor i verden dette 
drama har udspillet sig.  

Herzog havde som så mange andre fulgt Golfkrigen 
på langdistance gennem diverse nyhedsmediers dækning. 
Her var hver reportage omrammet af  infobokse og strømme 
af  urelaterede nyheder i bunden af  billedet. Værternes 
åndsfraværende stemmer reciterede blot, hvad teleprompteren 
dikterede. Al emmede af  ligegyldighed. Den konstante 
rammesætning af  billederne – den faktuelle ornamentering 
– berøvede billederne deres potens og slørede de egentlige 
rædsler. Hvordan skulle man kunne erkende den viste 

⋅ Werner Herzogs poetiske sandhed.

“
F O R A N 
D E T 
KÆMPE 
LÆRRED 
RÅBTE 
HERZOG: 

“I TA’R 
FEJL!”
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dommedag, når reportagen blev ledsaget af  en opdatering på 
den igangværende fodboldkamp?  

Derfor blev et valg truffet: Krigen skulle fratages sin 
kontekst. Væk skulle al unødvendigt skrabes. Ved at udelade 
hele det geopolitiske aspekt formår Herzog at beskrive ikke 
bare Golfkrigen, men menneskehedens selvdestruktive krigs 
impuls. Dette gøres på en måde, som den gængse dokumentar 
aldrig ville kunne. Publikum var rasende. Ved en visning på 
Berlinalen blev Herzog beskyldt for at æstetisere krigens 
ødelæggelse. En anklage af  den art fandt han sig ikke i, og på 

scenen foran det kæmpe lærred råbte Herzog: “I ta’r fejl! I ta’r 
fejl!”, som filmens eftermæle har bekræftet.    

Herzogs undersøgelse af  krig og dens iboende galskab 
er ikke foretaget med generalisering for øje. Den er derimod 
udført for at nå en dybere sandhed. Det virker helt sandsynligt, 
at Herzog gik til projektet med et ganske specifikt budskab i 
tankerne, og at dette budskab ikke kunne formidles med fakta 
alene. En opremsning af  statistikker ville være det filmiske svar 
på at pløje sten i et forsøg på at så sandhed. I stedet bliver de 
rene billeder ætset ind på seerens nethinde, og sandheden får 
lige så stille lov til at dæmre for én.

Tema – Ekstase ⋅

Werner Herzog.



32

I 
RUSMIDLERS 

RØGSLØR 
OG 

GLÆDENS 
GOSPELKOR

af Patricia Smollerup

Hashtåger, ekstravagant livsførelse, skrålende gospelkor og mennesker, der danser 
gennem gaderne. Ekstasen har mange former i musikvideoens univers.  

Slår du op under begrebet ekstase i den danske ordbog, finder du forklaringen ”stor glæde eller vild begejstring: En 
sindstilstand, hvor man er uimodtagelig for påvirkninger udefra, som bl.a. kan opnås ved kontakt til det guddommelige 

eller indtagelse af  rusmidler.” Ekstasen, som beskrevet her, optræder i forskellige varianter i et utal af  musikvideoer.

Musikvideoens gennembrud kom for alvor i 1980’erne med 
lanceringen af  MTV i ’81; den amerikanske kabel TV-

station, som i døgnets 24 timer udelukkende sendte musikvideoer. 
Dette blev begyndelsen på musikvideoer, som vi kender dem i 

dag. Gennem tiden har dens udtryk og stil ændret sig markant, og 
herunder har vi flere gange mødt ekstasen i disse fem minutters 
værker. Men hvordan anvendes ekstase i videoerne, og hvilken 
emotionel indvirkning har det på seerne? 

Sivas. Foto: Cover.

⋅ Tema – Ekstase
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LANDEPLAGEN D.A.U.D.A

Sivas musikvideo fra 2013 til landeplagen D.A.U.D.A udtrykker 
denne ekstase. Videoen er instrueret af  Fenar Ahmad, som står 
bag spillefilmen Ækte Vare (2014), som var hans spillefilmsdebut, 
og musikvideoen indeholder også scener derfra. Fenar Ahmad og 
Sivas har fortsat samarbejdet siden da og var i år nomineret til 
DMA i kategorien Årets danske musikvideo med Det gode liv.

D.A.U.D.A åbner op med brusende bølger og en selvsikker 
Sivas iført solbriller med skinnende guldkant. Vi ser ham i 
slow sidde og nyde en whisky fra et elegant krystalglas. En 
gennemgående montage af  optagelser fra en speedbåd, hvor Sivas 
sammen med sine venner fester, ryger og drikker samt udstråler 
coolness og attitude. Samtidig klippes der til koncertoptagelser fra 
en fest, hvor Sivas optræder, hvortil vi også ser en række festscener 
i slow. Det tunge røgslør og det røde filter, som der optages med, 
giver fornemmelsen af  apatiske personer, som er upåvirkelige 
på grund af  rusmidlerne. Vi ser en person puste røg ud i slow. 
Ekstasen mærkes ligeledes, da Sivas optræder, og det propfyldte 
diskoteks publikum danser, fester og nyder musikken. 

Rapperen Gilli, som gæsteoptræder på nummeret, og er 
protagonisten i filmen Ækte Vare, cruiser gennem Brøndby Strand 
med sine venner i en blankpoleret sort BMW. Close ups af  det 
hurtigt spindende hjul er med til at skabe fokus på det blå og hvide 
BMW-mærke. Den samlede oplevelse af  ekstase bliver så voldsom, 
at seeren selv føles på stoffer. Gennem hele videoen forekommer 
indikatorer for deres ekstravagante livsførelse. Alt kører; penge, 
symboliseret ved speedbåden og bilen, stoffer, musik og fest. Slow-
optagelserne er med til at underbygge, at intet behøver at gå 
stærkt. Omsluttet af  hashtåger er de i deres helt egen ekstaserus, 
hvor de bare chiller og nyder livet. På denne måde skabes en 
syntese mellem videoens visuelle udtryk og musikkens tekst, som 
netop omhandler, hvor seje de er, og at alt bare ”kører dauda”.  

AMERIKANSK INSPIRATION

Denne ekstasefremstilling bærer præg af  indflydelse og inspiration 
fra amerikanske hip hop videoer, hvor samme miljø og samme 
typer af  værdier fører til ekstasen. Her kan Dr. Dre feat. Snoop 
Dogg – Still D.R.E (1999) nævnes. Videoen åbner med, at den 
prisvindende instruktør Hype Williams navn former sig ud af  røg, 
som pustes mod kameraet. Derefter er videoens fokus ligesom i 
D.A.U.D.A bl.a. store biler, penge, fest og røg. 

Der kan drages en parallel mellem den musikalske stil 
hiphop/rap og den visuelle fremstilling af  ekstase. Hype Williams 
er med god grund en stærkt anerkendt musikvideoinstruktør, 
da han menes at have haft betydning for konstruktionen af  
hiphoppens luksuriøse image i samspil med elementer af  ghetto.  
Han står i dag med over hundrede videoer bag sig med navne 
som Kanye West, Jay-Z, Snoop Dogg og Puff Daddy. 

Denne blanding fremkommer også i Sivas video, hvor vi 
ser det klassiske hiphop ghettoelement i form af  betonblokkene i 

Brøndby Strand samt elementet af  store penge og klasse afbilledet 
ved BMW’en, speedbåden og krystalglassene. 

BECAUSE I’M HAPPY

En helt anden fremstilling af  ekstase kommer til udtryk i 
Pharrell Williams Happy fra 2014, som er soundtracket til filmen 
Despicable Me 2 (2013). Happy vandt en Grammy for bedste 
musikvideo og har de franske instruktører We Are From L.A. bag 
sig. Forskellen i de to udtryk af  ekstase ligger blandt andet i kilden 
til denne, som i Happy blot er glæden ved livet. Her er det ingen 
ydre påvirkning som rusmidler eller penge, der medfører ekstasen. 

Der klippes i Happy mellem en lang række mennesker, 
som følges med et steadicam, mens de syngende og dansende 
går gennem gaderne på forskellige locations. Her slippes 
hæmningerne løs. Glæden og optimismen skinner igennem i de 
mange farver og det mønstrede tøj. Mennesker af  hver sin slags er 
repræsenteret og kendte personligheder som Steve Carell, Jimmy 
Kimmel og Tyler, the Creator optræder i videoen på lige fod 
med almindelige mennesker – ekstasen gælder alle. Det åndelige 
element af  ekstase kommer til udtryk, da vi ser Pharrell danse 
foran et energisk syngende gospelkor. Skrålende, følelsesladet og 
rytmisk danner de indtrykket af, hvordan noget guddommeligt 
fører til eufori og lykke - og vi kan ikke lade være med selv at finde 
smilet frem. 

GLOBAL BØLGE AF EKSTASE

Pharrell lavede i forbindelse med sangen en hjemmeside ved 
navn 24hoursofhappiness.com, som skulle være verdens første 24 
timers lange musikvideo. Det ekstatiske udtryk i Happy havde en 
afsmittende effekt og førte til en global bølge af  glæde. Man så 
en lang række tribute-videoer, hvor folk overalt i verden lavede 
hjemmevideoer, hvor de dansede og sang til Happy. Ekstasen var 
overalt. Dog var det ikke alle steder i verden, at ekstasen var tilladt. 
I Iran blev 6 unge straffet med 91 piskeslag og 1 år i fængsel for at 
lave amatørvideo, hvor de sang og dansede til nummeret. 

Wafande og Kakas Giv mig et smil fra 2011 er et dansk 
eksempel på den samme type ekstase, som ses i Happy. Det er en 
sommerdag, og den umiddelbare glæde ved livet skildres her ved 
close-ups af  smilende mennesker samt en montage af  dansende 
og syngende unge inklusiv Wafande og Kaka selv. Det er smilet 
og dansen, som er i højsædet. På denne måde underbygger den 
visuelle dimension i denne musikvideo ligeledes teksten, som 
netop handler om, at man skal sprede glæde, leve i nuet og nyde 
livet. 

De ovenstående eksempler på musikvideoer skildrer altså en 
tendens til, at den visuelle fremstilling af  ekstasen samt kilderne 
til denne i høj grad fungerer i symbiose med sangens tekst, genre 
og budskab. 
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ALL YOU NEED IS LOVE

”Summer of  Love”, Paris, 1899.  Det er her Christian (Ewan 
McGregor) ankommer, da han som en ung mand med 
forfatterdrømme, drager ud for at opleve Bohème-revolutionen 
på egen hånd. Han er en opportunist i ordets positive forstand; 
han er nemlig uerfaren og naiv, hvad angår både digtning og 
kærlighed. Det viser sig imidlertid, at han har talent for at skrive, 
da han ved et tilfælde får mulighed for at opsætte Bohème-
teaterstykket ”Spectacular Spectacular”, der skal opføres på 
Moulin Rouge - en dekadent rigmandsklub, hvor mænd står i 
kø for de cancan-dansende kvinder. 

VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI?

Når vi træder ind på Moulin Rouge for første gang, er 
alene farverne ekstase-inducerende for seeren. Der er langt 
mellem film, hvor farverne får så accentueret og vibrant et 
liv i scenografien, hvilket filmen i øvrigt blev belønnet med 
to Academy Awards for, en for ”Best Costume Design” og en 
for ”Best Art Direction-Set Decoration”. Og det er netop på 
Moulin Rouge, at Christian møder Satine (Nicole Kidman), 
kvinden der bliver hans livs store kærlighed. Satine er en 
livserfaren kurtisane og kynisk overfor idéen om en ”ægte 
kærlighed”. Som en anden professionel manipulatør kører hun 
Christian rundt i manegen, men der går ikke længe, før hun 
bløder op, og de indleder en passioneret og farlig romance, der 
sætter begge deres liv på spil. Imellem dem står nemlig den 
rige hertug (Richard Roxburgh), der har magten over Moulin 
Rouges fremtid og dermed Satine. 

Filmen handler om kærlighed, men også om en 
hård forretningsverden, hvor penge agerer diktator, og hvor 
valutaen er i nøgne kvindekroppe, og i dette tilfælde, er det 
hertugen, der er ude efter Satines krop for enhver pris.

Moulin Rouge! kunne overordnet beskrives som værende 
en berusende pop-musical i et Wes Andersonsk farveunivers 
med et twist af  surrealisme. Og så med en tragisk slutning. 
Med andre ord; noget af  en mundfuld, men selv med alle 
disse elementer formår instruktør Baz Luhrmann alligevel at 
udforme et audiovisuelt brag af  et moderne musical-drama. 
Og centralt i filmen står netop musikken, der med teatralske 
musicaloptrædener, eksempelvis ved ”The Sound of  Music”, 
sætter filmens karakterer såvel som seere i ekstase. Under netop 
denne sang tager filmen også for alvor en stilmæssig drejning – 
det første glas absinth bliver drukket, og herfra bliver det kun 
mere mærkeligt og ikke mindst ekstatisk. 

Grønne feer optræder foran os med sang og dans, og 
Christian flyver med Bohème-entertainerne, som han netop 
har mødt, imod den berygtede natklub. Dørene åbnes ind 
til Moulin Rouge, hvor ”Lady Marmelade” er soundtracket. 
Flere sange spilles simultant oven i hinanden, og de indlagte 
lydeffekter samt den dominerende voice-over skaber tilsammen 
et fantastisk kaotisk lydunivers. Dette underbygges af  de 
dertilhørende visuelle indtryk af  stærke og levende farver samt 
klipningen mellem parallelle handlingsforløb. Det er én af  
filmens mest karakteristiske scener, der bestemt efterlader et 
indtryk. 

Dette potpourri af  indtryk, der pirrer alle sanser, er et 
mønster, der gentages flere steder i filmen. Det ses eksempelvis 
også under sangen ”El Tango de Roxanne”, hvor Christian er 
splittet mellem fornuft og forelskelse, alt imens hertugen forsøger 
at voldtage Satine. Musicaldelene er derfor ikke tidspunktet, 
hvor tilskueren bare kan slappe af  og nyde musikken. Netop 
i disse dele sættes handlingen på spidsen, og musikken virker 
derfor på ingen måde som fyldstof  til filmen, men derimod som 
en drivkraft til plottet.

Tema film
Ekstase er et ord og en følelse, der dækker over et væld af  ting. Sex kunne være en af  disse, som i Extase (1933), hvor en kvinde vælger at udforske 
uhæmmet lidenskab over ægteskabelig rutine. Det kunne også være påvirkningen af  stoffer, som vi ser det i den psykedeliske film Enter The Void 
(2009), eller den lykkefølelse, vi oplever, når der i enkelte ekstatiske scener anes et lyspunkt i hovedpersonens ellers håbløse tilværelse, som i Mommy 
(2014). Men når man ser Baz Luhrmanns Moulin Rouge! (2001), er man ikke i tvivl om, at den er indbegrebet af  ekstase, da den gennem både musik, 
farvebrug og klippeteknik, repræsenterer en mangfoldighed af  ekstatiske elementer som kærlighed, absinth og lykke.

af Ulrikke Xenia Sandby

Tema – Ekstase⋅
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THE SHOW MUST GO ON!

Et andet centralt perspektiv i filmen, er Christians møde med 
Bohème-revolutionen i Paris, der er hele grundlaget for hans 
rejse til Paris. Han vil møde de mennesker, der lever efter 
revolutionens fire hjørnesten; sandhed, 
skønhed, frihed og kærlighed. I starten bliver 
den unge poet på ingen måde skuffet over 
den tilsyneladende ekstatiske livsstil, som han 
rives med i af  hans nye teaterbekendtskaber. 
Men denne livsførelse viser sig dog ironisk 
nok at være for krævende til, at nogen af  
filmens ”revolutionære” kan efterleve dem. 
Deres teater- og danseopvisninger kan være 
nok så ekstatiske og smukke, men hele deres 
ideologiske fundament viser sig at være 
råddent. Efter tæppefald på Moulin Rouge er 
der kun løgne, afpresning og brutalitet tilbage, 
og uden for de fire vægge af  klubben er Paris 
i forfald grundet fattigdommens jerngreb. 
Men deres mantra ”the show must go on” 
sørger altid for, at deres barske virkelighed 
aldrig bliver afsløret for publikum, selvom 
det ofte er tæt på. Filmens behandling af  
denne slags tunge emner, i kontrast til den 
overdrevne lykke- og kærlighedsrus, som 
fylder meget i kærlighedsintrigeret, er virkelig 
en force for hele balancen i emotionsspektret 
og giver filmen mere ægthed og dybde. 

Igennem hele filmen holdes vi konstant 
underholdte og opmærksomme med 
intensiverede klipperytmer, mærkværdige 
temporale skift og i det hele taget et løst 
forhold til realismebegrebet. Den frie brug af  
skiftende setting, især udtalt i musicaldelene, 
er helt uden kausale forklaringer og gør, at vi 
rives med i det storslåede og spektakulære univers, der skabes 
i Moulin Rouge. Dette bidrager særligt til filmens ekstatiske 
udtryk, der altså med filmtekniske værktøjer, rækker langt 
udover skærmens grænseflade.

COME WHAT MAY

Med al den energi, lykke og ekstase, som filmen besidder, er det 
nærmest selvsagt, at den får en tragisk ende. De stærke kontraster, 
der præger både stemning, farver og musikken, sender seeren 

på en følelsesmæssig rutsjebane, og man 
udsættes ofte for modstridende sanseindtryk. 
Dette er særligt tydeligt i det stærke klimaks 
hvor Satine dør i Christians arme kort 
efter tæppefald. Det sker nemlig efter den 
sidste akt i deres teaterstykke ”Spectacular 
Spectacular”, alt imens publikum på den 
anden side af  tæppet klapper begejstret. 
Man får derfor publikums glæde over det 
vellykkede teaterstykke på den ene side og 
afslutningen på det hjerteskærende Romeo 
og Julie-narrativ, på den anden side. Selv ikke 
døden er nok til, at Christian og de andre 
optrædende vil afsløre sandheden og dermed 
slukke ekstasen iblandt publikum; ”the show 
must go on”! Derefter får filmen en bittersød, 
men fin afrunding; Christian har nu har 
udviklet sig som forfatter og menneske, men 
på baggrund af  det sørgelige faktum, at han 
har mistet sit livs kærlighed. Han kender til 
de gode såvel som dårlige sider af  kærlighed, 
han kan nu endelig skrive - og hans mission i 
Paris er hermed fuldført. 

Det er ikke let at sætte en finger på den 
enkelte del af  filmen, der giver følelsen af  
ekstase. Det er et kaos af  indtryk, der på en 
måde skaber et kosmos, hvori Moulin Rouge 
brillerer. Måske er det lykken og kærligheden, 
der beruser, måske er det også absinten. I al 
fald hersker der ingen tvivl om den ekstatiske, 
sprudlende og pompøse karakter, som 

Moulin Rouge! har, hvorfor den fortjener at være temafilmen 
til denne udgivelse.

Moulin Rouge!
Ordet stiller skarpt på en seværdig film, der relaterer sig særligt til udgivelsens tema. ⋅

Billede: Moulin Rouge! (2001). Foto: Twentieth Century Fox.



36

Mennesket er netop i kraft af  dets bevidsthed i stand til at 
opleve ekstase fra et excentrisk yderpunkt. Det er dette 

yderpunkt, oplevelsen af  at være i en tilstand, hvor man er 
ude af  sig selv, der er euforiens klimaks. Tilstanden af  at være 
ude af  sig selv er indiskutabelt en abstrakt forestilling, men 
udgør ikke desto mindre et afgørende lingvistisk bevis på, at vi 
mennesker er bevidste om, at vi er, ja, mennesker. Det er denne 
bevidsthed, som mennesket evner, man inden for videnskaben 
kalder for stærk kunstig intelligens, og som det i skrivende stund 
endnu ikke er lykkes nogen at generere. I alt fald ikke uden for 
filmens verden. 

På film kan man som bekendt gøre, hvad man vil, så 
længe man har et budget, der tillader det. Hvor videnskaben 
til stadighed kommer til kort i tilblivelsen af  stærk kunstig 
intelligens, tager filmen over og formidler de scenarier, som 
virkeligheden kun kan gisne om. Scenarierne er hver især 
udtryk for den ekstase, der opstår, når kunstig intelligens bliver 
bevidst om dets egen eksistens og bliver i stand til at se sig selv 
i en tilstand uden for dets eksistens – altså i den menneskelige 
euforis klimaks.  

På trods af  at kunstig intelligens langt fra er et nyt emne 
på de store lærreder, så har der de seneste år været en tendens til 
at udforske og bearbejde grundtanken på stadig mere moderne 
og originale faconer. Her (2014) er et af  de bedste eksempler 
på, at kunstig intelligens er et uudtømmeligt emne, der kan 
nyfortolkes i forhold til det samfund, det levende billede befinder 
sig i. I Her taler Scarlet Johansson til os gennem vores kærlighed 

til vores ny-indbudte håndholdte, elektroniske devices, og 
filmen efterlader en kommentar til den tillidserklæring, vi 
fodrer det teknologiske samfund med. Over for den kunstige 
intelligens ’selvbevidste jeg’ i form af  Samantha, står det enlige 
Homo sapiens Theodore, hvis emotionelle undergang bliver 
fortabelsen i ekstase-dimensionen, som Samantha besidder. 

Vi kan efter at have set Her ånde lettet op og trøste os 
med, at vi jo heldigvis ikke, ligesom Joaquin Phoenix, kan 
blive udsat for dette makabre angreb på følelsesregisteret af  
et apparat med stærk kunstig intelligens - endnu. Imens nogle 
forskere mener, at frembringelsen af  stærk kunstig intelligens 
er et evighedsprojekt, er andre lige så overbeviste om at det, 
ligesom med mange andre teknologier vi først ser på film, er 
et spørgsmål om tid. Interessant er det dog at se på, hvordan 
den postmoderne teori i mange tilfælde har holdt stik, når det 
kommer til forholdet mellem billede og virkeligheden. Dette 
forhold mellem billede og virkelighed har ændret sig, således at 
virkeligheden i dag i mange tilfælde efterligner billedet. 

Fra Her til en meget anderledes film, Ex Machina (2015). Igen 
er det ekstasedimensionen ved intelligensen, der undersøges i et 
virvar af  hvem-taler-sandt-hvornår og det-er-i-virkeligheden-
alle-der-lyver. Ex Machina tydeliggør, hvilket kvantespring 
vores forståelse af  ordet ”robot” har taget i de seneste årtier, 
og hvordan film som medie afspejler udviklingstendenser i 
den teknologiske industri. Nok har præsentationen af  robotter, 
både på film og i virkeligheden, efterstræbt den måde, hvorpå 
vi mennesker ser ud, men sammenligner vi Bicentennial Man 

NÅR KUNSTIG INTELLIGENS ER BEVIDST  
af Line Nylandsted

Tema – Ekstase⋅
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(1999), I, Robot (2004) og Ex Machina, er det tydeligt, at der 
er sket en udvikling i formuleringen af, hvor mennesketro 
vores formidling af  en robot skal være. Måden, hvorpå Robin 
Williams (Bicentennial Man) og Alicia Vikander (Ex Machina) 
bliver sat til at fortolke begrebet, er langt fra enkeltstående 
eksempler, men afspejler fint den udvikling, vi ser i den virkelige 
verden. 

Hvorvidt det her er virkeligheden, der inspirerer billedet, 
eller billedet, der inspirerer virkeligheden til i mere udbredt 
grad at afbillede robotter som tro kopier af  mennesket, 
afhænger af  den vinkel, man bygger sit argument på. 
Der er ingen tvivl om, at filmmediet får inspiration fra de 
udviklingstendenser, der finder sted inden for den teknologisk 
videnskab, men filmmediet er ofte, specielt inden for bestemte 
genrer, frontløbere for mange af  de opfindelser, der først senere 
ser dagens lys og er derigennem med til at sætte fokus på disse. 
Billedet bliver altså en vigtig katalysator - i dette tilfælde for 
forskningen i kunstig intelligens, fordi det meget praktisk er 
i stand at ”lade som om” i situationer, hvor videnskaben og 
virkeligheden kommer til kort. 

I langt de fleste film, der behandler kunstig intelligens, er 
det fælles for de underliggende budskaber, at den komplicerede 
teknologi i sidste ende vil være den menneskelige intelligens 
overlegen med mere eller mindre ondsindede intentioner. Det 
er til trods for, at de selv samme film kan variere betydeligt på 
resten af  indholdssiden. Endvidere bliver den stærke, kunstige 
intelligens - altså den, der besidder bevidsthed - ofte fremstillet 

uden nogen form for moral, etik eller næstekærlighed og med 
personligheder inspireret af  Kim-Jong Il, Pol Pot og andre 
karismatiske vidundere i verdenshistorien (Metropolis (1927), I, 
Robot, Transcendence (2014)). Ved at dyrke denne tilgang til kunstig 
intelligens i film fremmer vi dystopien om, at opfindelsen 
af  noget, der inden for alle aspekter er mere intelligent end 
mennesket, nødvendigvis vil udrydde os. 

Når det kommer til personligheder, står det klart, at 
kunstig intelligens, foruden at være fascinerende i sig selv, kan 
behandles på måder og danne plot-konstruktion, der formår 
at trække de tunge drenge ind i en genre, science fiction, som 
ellers ikke er kendt for at flyde over med de største navne. Med 
Johnny Depp (Transcendence), Will Smith (I, Robot), og Hugh 
Jackman (Chappie, (2015)) på cast-listerne befinder science 
fiction sig i sit bedste velgående - og hvem skulle have troet, at 
vi skulle se Ryan Reynolds i en film med flere science fiction-
konventioner end rom-com punchlines (Self/less, (2015))? 

Ofte er det de mest basale af  vores menneskelige 
egenskaber, vi tager forgivet, men i videnskabelige 
sammenhænge har sværest ved at forklare. Kun i kraft af  
vores bevidsthed giver det mening at bruge udtrykket ”at 
være ude af  sig selv”, og kun i kraft af  vores bevidsthed kan 
vi argumentere for, at mennesket endnu er kunstig intelligens 
overlegen på et punkt. Det er dette punkt, der har været en 
gave til manuskriptforfattere og et publikum, der suger filmene 
til sig og nyder den ekstase, der opstår, når kunstig intelligens 
pludselig bliver bevidst om, at det er, ja, kunstig intelligens.

Nedenstående er en kobling mellem to begreber, ekstase og kunstig intelligens. Det ene en menneskelig sindstilstand og 
det andet en menneskelig opfindelse, hvor det første begreb i kraft af  det andet bliver om muligt endnu mere interessant. 
Kunstig intelligens er fascinerende og kompliceret at forstå til fulde, men bevidst er det ikke, og hvis man ikke er bevidst om 
sig selv, kan man så føle ekstase?

⋅
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Beregner
Trykmetode:

Slutformat:

Oplag:     Varianter:

Farve:

Papirkvalitet:

Gramvægt m/2:

Ekstraprodukter til visitkort:

      BestBuy

      Visitkort 2 sidet (85x54 mm)

      
         250       x           1

      4+0 (farve på én side)

     Galerie Art Silk (BestBuy)

           350    

     Ingen valgte

Digitaltryk Digitaltryk Digitaltryk

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

4+0
(farve på én side)

Galerie Art Silk 350g

Renskæring

Følgende
100 stk 7 DKK

   Afsendelse
Normal  DD/MM
Spar 
1 dag
Expres + 200,-
Spar 2 dage
Expres + 1000,-

250 stk

235 DKK

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

4+0
(farve på én side)

Galerie Art Silk 350g

Renskæring

   Afsendelse
Normal  DD/MM
Spar 
1 dag
Expres + 200,-
Spar 2 dage
Expres + 1000,-

250 stk

160 DKK

250 STK. VISITKORT 
MED FARVE PÅ BEGGE SIDER 

226,-
ROLL-UP 

1 STK. 

495,-

www.BilligTryksag.dk • Tlf.: 86 32 30 33 • Info@billigTryksag.dk  • Rugvænget 3,  Grenaa 8500

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.
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facebook.com/efcsommer 
www.europeanfilmcollege.com/kurser

BLIV KLOGERE PÅ FILM I DIN SOMMERFERIE
Tag på filmkursus på Den Europæiske Filmhøjskole til sommer og få en uge med ny viden, 
masser af gode film, lækker mad og hyggeligt selskab i skønne omgivelser. 

     3. - 9. juli: ‘Animationens verden - fra streg til spil’. Underviser: Jakob Stegelmann (‘Troldspejlet’)  
      31. juli - 6. august: ‘Filmens virkelighed og virkelighed på film’. Underviser: Michael Noer (‘Nordvest’, ‘R’) 

Læs mere om disse to kurser og vores andre ugekurser på: 
www.europeanfilmcollege.com/kurser 

Tilmeldingen åbner i februar 2016.

Fo
to:

 Fr
a ‘

Wh
o’s

 Af
rai

d o
f V

irg
ini

a W
olf

’. S
e d

en
 på

 so
mm

erk
urs

et 
‘H

an
, h

un
 og

 fil
me

n’ 
fra

 24
.-3

0. 
jul

i ©
 W

arn
er 

Br
os

.


