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S

– det skal indeholde énerne, Flugtaktion New
York, American Psycho, Spider-Man og Black Swan.
Byens forskellige filmårtiers historie skal
undersøges, analyseres og forklares. Hvordan
bliver New York fremstillet, og kan man tale
om byen som en skuespiller i sig selv? Ordet
nr. 37 skal indeholde New York – og det gør
det!

tedet over alle steder, byen over alle byer.
Kært barn har mange navne, og det er
sjældent navnet, New York, nævnes uden en
vis lidenskab. Følelsen af at være verdens
midtpunkt emmer fra de fleste udtalelser om
denne by – og det er nok ikke så langt fra
sandheden.
New York har overtaget rollen, som
de klassiske, europæiske byer, Rom og Paris,
tidligere har haft!
Denne forherligelse har nærmest en
kultisk, ideologisk karakter, som bør være
skræmmende og tages med flere forbehold.
Det lyder nemlig for godt til at være sandt.
Ligesom det altid gør med disse moder – “alle
siger det er så godt”, men hvem er “alle”?
Ikke desto mindre har stedet skabt en stor
kultur omkring sig – hvilken ikke er til at kimse
af. Flere storværker er født i New York og til
dels også af byen. Manhattan – høj-kulturens
kliché – er en form for sammensmeltning af
denne kultur og uundgåeligt også dens største
hædring. Derudover er den også spidsen af
disse storværker, der er New Yorks børn.
Denne hædring er nok også nødvendig.
Vi har i forvejen for få idoler i dag. Hvor er
Marilyn Monroe og James Dean? New York
er det eneste vi har i dag! Stedet er blevet en
smeltedigel for alle fortidens idoliseringer. Og
med nutidens korte koncentrationsramme er
ét fokuspunkt nok idéelt. I virkeligheden bør
enhver elskelse af kultur også fejres. For Ordet
elsker film, og film er kultur.
Jeg elsker New York! Ordet elsker New
York. Alle elsker New York – og derfor skal
Ordet nr. 37 handle om New York.
Bladet skal indeholde de mange
forskellige personligheder – stereotyperne
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Er næste stop
hovedrollen?

Der kommer en dag (2016). Foto: Nordisk film.
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Interview

Lars Ranthe har haft et
fænomenalt år med biroller
i Badehotellet, Kollektivet
og senest Der kommer
en dag. Er næste stop
hovedrollerne? Vi mødte
den bramfri skuespiller
til en snak om alt fra
personlige ambitioner til
stivnakkede anmeldere.

have folk til at lave alt muligt andet, end det de selv brænder
for, så man skal både turde at give afkald på sine egne idéer,
men samtidig skal man også være skråsikker på dem. At tro
på sig selv er enormt vigtigt – branchen har brug for folk, der
tør det.”
Ranthe taler om den aspirerende generation af
skuespillere og filmfolk med en særlig varme i stemmen. Han
er meget opmærksom på at give plads til nye filmiske kræfter,
og med mere end 20 år i branchen deler han gerne ud af sin
erfaring.
”Der er hele tiden brug for fornyelse. Den gamle
generation skal altid være bedre til at tage den unge generation
ind, og det er vigtigt, at de her vækstlag får lov til at prøve sig
selv af og fejle. Det må ikke blive så penge- og seertalsorienteret,
at man ikke tør tage chancer.”
Sidste år medvirkede han bl.a. i kortfilmen, Lille Inger,
hvor hele holdet arbejdede gratis. Han forklarer, at de unge
har en mere umiddelbar tilgang til tingene, hvilket er det, han
finder så interessant ved samarbejdet.
”Når man er ude at lave film og tv, så er det jo en stor
pengemaskine, der er rimelig struktureret, fordi det er så
pissehamrende dyrt at lave film. Når man laver mindre
projekter, kan man opleve en anden, lidt mere fri ånd, og det
er altid fedt. De unge bliver også ofte glade over at opleve, at
vi alle sammen bare er mennesker, der har to arme, to ben og
en hjerne.”

af Trine Balle
”Jeg har generelt lidt svært ved at blive instrueret,” siger Lars
Ranthe, og holder en lille pause. ”Eller nej, det har jeg ikke,
men jeg har selv en lille instruktør i maven, så jeg synes tit, at
det, jeg selv finder på, er ret godt.”
Man fornemmer på den 46-årige skuespiller, at han er
en selvsikker mand – og det er bestemt med rette, da han de
sidste par år har redet på en bølge af filmiske succeser. Men
bag det kække, københavnske gadedrengs-ydre gemmer der
sig en selvreflekteret og jordbunden familiefar, der selv havde
brug for en stor krammer, da han havde set Der kommer en
dag; det biografaktuelle børnehjemsdrama, hvor Ranthe har
en bærende rolle.

”DEN KOMMUNISTISKE PARTISOLDAT”
For nylig fik Ranthe da også mulighed for at arbejde sammen
med en noget yngre generation. I april havde filmen Der kommer
en dag premiere, hvor Ranthe, som den bryske overlærer Toft
Lassen, spiller over for en stor flok unge drenge. Handlingen
udspiller sig i de sene 1960’ere, hvor brødrene Elmer (10) og
Erik (13), anbringes på børnehjemmet Gudbjerg. Her står
kosten dog hverken på kærlighed eller tryghed, men på hårdt
fysisk arbejde og tørre tæsk – og rollen som den ubarmhjertige
lærer har ikke været lige let at identificere sig med.
”Det var lidt som et tveægget sværd, for på den ene
side er han et usympatisk menneske, som man på ingen måde
kan identificere sig med, og på den anden side er man nødt til
at finde et sted, hvor man kan forsvare det menneske, man skal
portrættere. Det er jo vores opgave som skuespillere.”
Historien om de to brødre er baseret på virkelige
hændelser, der fandt sted på drengehjemmet Godhavn
i 1960’ernes Danmark. I filmen skildrer Lars Mikkelsen
hjemmets nådesløse forstander Frederik Heck, og Toft Lassen
agerer hans udøvende højre hånd. I den virkelige historie
omtales Toft Lassen som værende psykopat, så Ranthe gik
pragmatisk til opgaven, studerede artikler om psykopater,
og forsøgte at forme ham som en følelseskold kommunistisk
partisoldat. Men den psykologiske forståelse for karakteren,
som han selv har arbejdet for at få, skulle ikke nødvendigvis
deles med publikum.

SOMMER OG SUCCES
Hans navn var på alles læber tilbage i 2008, hvor han fik sit
folkelige gennembrud med rollen som Jakob Sommer i DRdramaserien Sommer (2008-09). Siden da er det gået stærkt for
Ranthe, der har haft en række prominente roller i storfilm
som Dirch (2011) og Jagten (2013). Denne vinter har vi fulgt
ham i TV2’s populære dramedy Badehotellet, hvor han som
den storsnudede Grosserer Madsen både har provokeret og
charmeret de danske seere.
Lars Ranthe er efterhånden et kendt ansigt i de fleste
danske hjem. Dog har han stadig benene solidt plantet på
jorden og stiller gerne op til smalle og mere uprøvede projekter.
For ham er opskriften på succes ikke nødvendigvis store
budgetter – det handler om den gode historie og drivkraften
bag den.
”Det er vigtigt, at man tror på, at ens egne historier er
vigtige og gode nok. Det er jo en branche, hvor man tit vil
9

Interview – Ordet taler med aktuelle personligheder inden for film- og medieverdenen.
”Det ville være helt patetisk, hvis jeg begyndte at synes, at
man skulle have sympati for Toft Lassen og finde ud af, hvorfor
han er besværet – det stod jo ikke i manuskriptet. Her handler
det om drengene, så derfor var min opgave, at lave så afstumpet
og rent et voldsmenneske som muligt. Det er det, man laver af
analytisk arbejde, mens man læser manuskriptet.”
Ranthe gik benhårdt til opgaven, hvilket også havde
sine omkostninger på settet. Når skuespillerne var off-camera
måtte han delvist blive i karakteren og holde en kølig afstand
til drengene.
”Jeg lod helt være med at tale til børnene, mens jeg
arbejdede med dem. De skulle være en smule utrygge ved,
hvem jeg var, og hvis jeg gik og legede med dem det ene
øjeblik og sekundet efter skulle spille én, som de var bange for,
så ville det være en stor opgave for dem at skelne mellem leg
og virkelighed. Det var til tider også ubehageligt, for de var jo
enormt søde.”
Denne kompromisløse tilgang til skuespilfaget afføder
dog spørgsmålet om, hvorvidt man kan lægge rollen fra sig,
når kameraet er slukket. Det er dog tydeligvis en undren, som
Ranthe har skulle redegøre for mange gange før.
”Det er ikke svært at lægge rollen fra mig, når jeg tager
hjem fra arbejde. Det er en klassisk ting, som man gerne vil
have at vide som journalist, ”åh, jeg kan slet ikke slippe rollen”,
griner han.
”Det ligger selvfølgelig i systemet; man tænker over det,
mens man laver filmen og befinder sig i det univers. Man
kontakter det område i sig selv, hvor karakteren kunne finde
på at gøre de her ting, så når man har ’slået’ børnene gentagne
gange – selvom man ikke fysisk har slået dem – så kan det
mentalt være hård kost. Men når dagen er omme, så er det
jo også en leg, vi leger, og jeg har været skuespiller i så mange
år nu, at jeg godt kan sige ’nu er jeg ham’, og så kan jeg godt
slukke for ham igen. Hvis jeg hele tiden skulle være alle de her
karakterer, jeg spillede, så ville jeg jo ende på en galeanstalt”.

er, du egentlig prøver at lave. Så jeg prøver at holde mig væk fra
det, for jeg bliver bare irriteret, og det er der ingen grund til.”
Endnu engang fornemmer man, at Ranthe er fortaler for,
at man skal ranke ryggen og tro på sig selv – en livsfilosofi,
som helt sikkert også gør sig gældende for Badehotellets selvsikre
grosserer Madsen.
”Jeg synes, at det arbejde vi laver på Badehotellet er rigtig
skægt. Det med at skulle tage en anden tid på, lave et andet
sprog og højne sproget – det synes jeg er sjovt.”
Grosserer Madsen hører dog genremæssigt hjemme i et
noget anderledes univers end de karakterer, vi ellers kender
Ranthe for. Men da snakken falder på, om der er en særlig
genre, han føler sig bedst hjemme i, trækker han lidt på det:
”Altså jeg kan godt lide naturalisme, men for mig er det
ikke det sjoveste overhovedet. Jeg kan godt lide, når tingene
bliver løftet op i noget lidt kunstnerisk. Der er lidt en tendens
til, at hvis det er naturalisme, så er det godt, og hvis det ikke er
naturalisme, så er det mindre godt, og hvis det er humor, så er
det slet ikke godt – og det synes jeg er en smule kedeligt. Tag fx
Coen-brødrene eller Twin Peaks – her er nogle instruktører, som
tør tegne en karakter lidt skarpere op og gøre dem 'larger than
life' – det synes jeg giver et kunstnerisk præg, som hæver det ud
over noget, der bare skal ligne virkelighed.”

FORTÆLLINGER FRA FORTIDEN
Historier baseret på virkeligheden er netop meget aktuelle i det
danske filmlandskab. Lige nu ses en gennemgående tendens
til at hive fat i fortrængte begivenheder fra fortiden og trække
dem frem i nutidens lys. Det sidste års tid har budt på en lang
række periodedramaer, der alle tegner et tidsbillede af et årti
eller en særlig begivenhed i danmarkshistorien som fx Under
Sandet (2015) og Tordenskjold og Kold (2016), foruden Badehotellet
og Kollektivet (2016), hvor Ranthe selv medvirker. Spørgsmålet
er, om vi har udtømt plotbanken fra nutiden?
”Nu har der jo været nogle år med de her socialrealistiske
køkkendramaer, og så tror jeg, at det er en naturlig udvikling,
at nogle har lyst til at lege med et lidt større kostumeshow og en
anden tid. Jeg tror, at inden for film og kunst, så skifter moden
og lysten, og nu har vi så lavet dogmefilm og den slags i mange
år, hvor vi bare har været almindelige i vores eget tøj i et eller
andet kedeligt køkken. Så nu kommer der nogle, der har lyst til
at lave noget med kostumer og gamle dage. Der er måske også
en tendens i samfundet, hvor folk gerne vil se Bonderøven og den
slags, og hvor man hylder noget oprindeligt og gammelt”.
Ikke mindst er Der kommer en dag som nævnt en retrospektiv
fortælling om noget, der foregik for mange år siden. Ranthe
mener dog stadig, at vi kan lære noget essentielt af de autentiske
historier.
”Man kan lære noget om, at man skal kæmpe imod
uretfærdigheden. Hvis man kæmper mod noget, som er
uretfærdigt, så kan man få medgang. Man skal ikke lade sig
tryne af et voldsregime eller af nogle, som vil bestemme over
én, det, tror jeg, er moralen i filmen.”

BIROLLENS KUNST
”For mig er det altid vigtigt, at man forstår rollens funktion.
Hvis man kan det, så ved man hvilken farve, man skal spille,
og så skal man egentlig bare forsøge at spille den farve rimelig
rent.”
Mange vil nok opfatte Lars Ranthe som birollens
ukronede konge, da han altid formår at skabe bipersoner, der
virkelig gør indtryk på publikum – og ofte i lige så høj grad som
hovedkarakteren. Det var også tilfældet med Ranthes skildring
af den folkekære Kjeld Petersen, for hvilken han både vandt en
Bodil og en Robert.
Det var dog en stor og ærefrygtig opgave at skildre så kendt
et ansigt, og det var vigtigt for Ranthe, at filmen blev taget godt
imod. Som regel betyder anmeldernes dom dog ikke så meget
for ham; så længe han ved, at han har gjort sit ypperste.
”Jeg læser stort set aldrig anmeldelser. For det første har
jeg lavet arbejdet, og tit tager anmelderne også fejl, og har slet
ikke sat sig ordentligt ind i stoffet. Så kan de ikke se, hvad det
10

Badehotellet (2013). Foto: TV2.

til, bl.a. fra Helsingør Kommune. Den kommer til efteråret i
biografen, og jeg er selv sindssygt stolt af den – den er blevet
rigtig god!”
Det mærkes altså endnu engang, at Ranthe tror på de
skæve projekter. Men balancen mellem at ville bevæge sig i et
afsøgende kunstnerisk felt og stadig skulle betale regninger og
være familiefar kan til tider være en udfordring.
”Nogle gange er man nødt til at lave noget, som i gåseøjne
er lidt mere ”kedeligt”, og så forsøge at gøre det så godt som
muligt. I de perioder kan man måske føle sig lidt uinspireret.
Men det kan bestemt blive for meget, og så må man jo bare
sige nej, hvis nogen ringer med noget i den boldgade. For mit
vedkommende handler det også om ikke at arbejde for meget;
jeg har enormt meget brug for at holde fri, lade op og blive
inspireret på ny. Og så må jeg være rimelig selektiv omkring,
hvad der føles rigtigt i hjertet og ikke, hvad der er rigtigt på
pengepungen.”
Grænsen mellem det kommercielle og mere artistiske er
altså hårfin, og ifølge Ranthe afløser det ene ikke det andet. Han
har efterhånden fundet en balance, hvor han kan kombinere
de to ting og stadig indtage hele tre hovedroller i sit liv; som
skuespiller, husbond og far.
”Hvis man skider lidt på det etablerede og går sine egne
veje for de historier, som man synes er vigtige at fortælle, så skal
de bare fortælles. Også hvis de så bare er filmet med en iPhone
eller et Sony still-kamera … du ved, alt kan lade sig gøre, så
man skal ikke stoppe med at fortælle historier bare fordi, der
måske er nogle, som ikke vil støtte det.”

”Jeg blev selv dybt berørt af filmen. Nogle gange kan man
blive lidt skuffet, når man sidder til en premiere, fordi meget af
det, man har lavet, er væk, når filmen er blevet klippet. Nogle af
de nuancer, man har prøvet at skabe i en karakter, kan tit være
røget for at nå frem til fortællingen. Men lige i det her tilfælde
var jeg meget rørt. Jeg havde siddet helt alene ude på Zentropa
og set den, og da jeg kom ud, var jeg nærmest i chok. Så måtte
jeg lige have en stor krammer af en af gutterne derude.”

HOVEDROLLEN SOM ÆGTEMAND
Flere af Ranthes karakterer har været mænd, som gerne vil
frem i livet, men som ender med at stå i skyggen af andre; Kjeld
Petersen higede efter anerkendelse, men blev altid overgået af
Dirch Passer, og Toft Lassen vil evigt være underlagt forstander
Hecks dikterende ånd.
”Det er ikke sådan, at jeg tænker ’gud, hvor er det klart,
at jeg skal spille en, der ligger under for nogle andre’, jeg tror,
det er rent tilfælde. Det er jo tit sådan i den her branche, at hvis
man laver noget, som fungerer godt, så er det det, folk tænker
også kunne fungere i andre sammenhænge”
Snart er han da også aktuel i en hovedrolle i filmen, Livet
& døden – og det, der er værre, hvor han spiller over for sin kone,
Christine Børge. Kærlighedskomedien, der også har Lisbeth
Dahl og Ellen Hillingsø på rollelisten, har dog haft en hård
start på tilværelsen. Den blev afvist af Det Danske Filminstitut
(DFI), og finansieringen måtte derfor ske af andre veje.
”Det er en low-budget-film, som Sofie Stougaard (Langt
fra Las Vegas, Nikolaj og Julie) har instrueret og selv skaffet penge
11

Når fiktionen driller
virkeligheden
af Rasmus Angelsnes Hansen

Dansk satire fik sidste år et helt nyt ansigt. Ansigtet tilhører en kvinde,
som vi sjældent ser, og som i realiteten slet ikke eksisterer.

K

irsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm har dog alligevel fået en stor betydning i det
danske mediebillede, og det er ikke tilfældigt. Mændene bag kvinden har bygget
hende på en satiretradition, som strækker mange år tilbage og spænder over flere lande
– og hun er bygget til succes.

Stjernejournalistnen, Kirsten Birgit, fra Den Korte Radioavis. Foto: Radio24syv.
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Når fiktionen driller virkeligheden
men krydrede det stærkt med en spids satire. Det konservative
USA og politikerne i Washington kunne og kan ikke vide sig
sikre på noget som helst, den halve time programmet kører, fire
af ugens dage.
Jon Stewart og andre (i amerikansk kontekst)
venstreorienterede talkshow-værter, går journalistisk til værks
og leverer historier fra virkeligheden i et tydeligt vinklet format,
der bruges til at forarge og sætte på spidsen. Den markante
vinkling af nyhederne fungerer tydeligvis og har fået enorm
popularitet både i USA og herhjemme, bl.a. på grund af
talkshow-værtens rolle, som den spydige kommentator på
sidelinjen.
Værterne lægger ikke skjul på deres subjektive holdninger
og bruger dem direkte, hvilket bliver grundlaget for humoren
i denne type late-night program. I The Daily Show formidles
nyhederne på en måde, som er let at sluge, men som alligevel
kræver, at tilskueren er engageret i samfundet i en eller anden
grad – for eksempel ved løbende at følge med i selvsamme
program. På den måde har denne type programmer fundet
en opskrift, der gennem blandingen af journalistik og satire
danner en receptionsmæssig lukket cirkel og giver publikum
incitament til at vende tilbage aften efter aften.
Det er dog ikke kun for sjov, og selvom værterne sætter
tingene på spidsen, så er de stadig virkelige mennesker og ikke
fiktive figurer. Et
tydeligt eksempel
på dette ses,
da en rørt Jon
Stewart
brast
i gråd under
et
program
kort efter hændelserne den ellevte september 2001. Her var
der ingen tvivl om, at det var manden Jon og ikke ikonet Jon
Stewart, der leverede nyhederne.
Både den underholdende satire og den mere seriøse
journalistik bliver ekstra betydningsfuld, når vi lærer den, der
formidler stoffet, at kende.

Næsten så længe der har været en magtelite, der er blevet
taget seriøst, har der stået satirikere på spring for at latterliggøre
og udstille selvsamme elite. Satiren, som udspringer af
det græske ‘satyr’ og er opkaldt efter det drilagtige græske
fabeldyr af samme navn, blev brugt i antikkens teater af bl.a.
Aristofanes til at revse den herskende politik og tidens normer.
Små 2000 år efter Aristofanes’ samfundskritiske komedier, så vi
for alvor satiren udspille sig på de skrå brædder, henvendt til en
dansk befolkning, der bestemt ikke var vant til, at enevælden og
magthaverne blev gjort til grin.

ALLE STÅR FOR SKUD
Det var selvfølgelig Ludvig Holberg, der gennem evigt aktuelle
stykker som Jeppe På Bjerget og Erasmus Montanus ironisk
prikkede til eliten, men også den almindelige dansker. Gennem
nævenyttige, skæve og direkte dumme karakterer, forkyndte
han positive moraler, der talte for ytrings- og religionsfrihed og
kvinders medbestemmelse.
Holbergs stykker rammer alle sammenfundslag, og
definitionen på satire er altså ikke så ligetil, at man kan kalde
det ‘de svages latterliggørelse af eliten’. I den danske ordbog er
satire defineret som: “en udtryksform hvor man ved brug af
humor, ironi og overdrivelse udstiller eller kritiserer bestemte
personer og deres handlinger, især i forbindelse med en politisk
eller en anden
aktuel sag”.
Det
lader lidt til,
at man har
taget ganske
let på ordet ‘især’ i nyere dansk satire.
Den danske satire har siden 60erne og 70erne haft
en prominent plads på Danmarks Radios sendeflade med
programmer som Hov-Hov, Uha-Uha og senere Den gode, den
onde og den virk’li sjove. Her var satiren netop politisk engageret
og var helt i Holbergs tradition rettet mod autoriteterne såvel
som den almindelige dansker. I 90erne skete der imidlertid et
skift, bl.a. på grund af en hullet sendeflade på den nystartede
DR2, hvilket ledte til, at satireprogrammer som Casper og
Mandrilaftalen og Drengene fra Angora blev budt ind i varmen.
Såkaldt social satire. Dette ledte til en tradition, hvor det
var underholdningen, ironien og de skæve karakterer, der
var i fokus mere end den politiske kritik. Som Svedbanken, et
radioprogram af denne tradition, så fint synger det: “Ironi, det’
den nye form for humor”.

Små 2000 år efter Aristofanes’ komedier, så vi
for alvor satiren udspille sig på de skrå brædder.

AKTUEL UAKTUALITET
Der er dog andre end mandrillens Gentleman-Finn og
voksenbabyer, der får plads på den danske satireflade i de tidlige
00ere. Den unge og lettere neurotiske Mikael Bertelsen gik i tvstudiet og leverede De uaktuelle nyheder. Formatet ligner på mange
måder det, vi i samme periode så i de amerikanske late-night
shows, men tonen var ikke seriøs på samme måde. Nyhederne
var netop det, de blev annonceret til at være – uaktuelle. Mens
Jon Stewart tager fat på konkrete og aktuelle politiske emner, er
Mikael Bertelsen mere interesseret i, at et IKEA-møbel har fået
tildelt det på dansk smudsige navn ‘knep’, og at statsminister
Anders Fogh Rasmussen sender skjulte satanbudskaber. Vel at
mærke hvis hans nytårstale afspilles baglæns.
Her findes underholdningsværdien i det absurde og i det
faktum, at det ikke er nyheder. Dermed ikke sagt, at der ikke
er blevet udført et stykke journalistisk arbejde i en eller anden

SENE AFTENER I AMERIKA
Netop denne ironi bryster vi os ofte af som et unikum. Primært
amerikanerne fatter ikke vores særegne form for ironi, og det
kan der måske være noget om, men alt imens vi fulgte Henrik
Primdahl og resten af cykelholdet, Team Easy On, skete der
ting og sager på den anden side af Atlanten. I 1996 gik The Daily
Show ‘on-air’ og efterlignede de gængse nyhedsprogrammer,
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og har for nyligt boet en periode hos tidligere radiovært Kjeld
Koplev. Når Messerschmidt med blød stemme siger “Goddag
Kisser” og inviterer hende på Det Kongelige Teater, så tror
noget i os på, at Kirsten Birgit er ægte, selvom vi udmærket
godt ved, at hun er spillet af en 29-årig satiriker.
Den Korte Radioavis låner fra den succesfulde opskrift, som
de amerikanske late-night shows benytter, hvor man både bliver
underrettet og underholdt, hvis man vender tilbage dag efter
dag. Det populære program bygger dog videre på formlen og
konstruerer længerevarende narrativer, som fx ‘Sofie Graabølsagen’ og ‘telefongate’, der dermed skal incitere lytterne til at
vende tilbage. Denne type føljeton-format gør genlyttet til et
krav for at forstå humoren til fulde – og hvis ikke man lytter
med løbende, bliver man simpelthen hægtet af.

art, for det er der – men modsat programmets amerikanske
halvsøskende, er det humoren, der er målet, mens det
journalistiske arbejde er middelet.

LANGT UDE KORTE NYHEDER
I dag er Mikael Bertelsen sammen med bonkammeraten,
Mads Brügger, kanalchef på Radio24Syv. Hver mandag til
fredag kl. 12, introducerer Bertelsen radiostationens flagskib
med ordene: “Velkommen til Den Korte Radioavis med Rasmus
Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm”.
Som navnet antyder, er programmet opbygget af små
korte nyhedssegmenter, oftest med en politisk vinkel, oplæst af
den altoverskyggende hovedkarakter, Kirsten Birgit. I mellem
nyhedsblokkene er vi til stede i studiet med hende og hendes
redaktør Rasmus Bruun, mens de ‘off-air’ diskuterer alt fra
flytning af offentlige arbejdspladser til mord på baby-Hitler.
Nyhederne er sande og omhandler oftest højaktuelle politiske
emner, men ligesom hos fx Jon Stewart, er de yderst vinklede.
Vinklingen er humoristisk og direkte satirisk anlagt, og samtlige
politikere og mediepersonligheder i både Danmark og udlandet
kan være ofre for Kirsten Birgits svirpere.
Det er samtidig gennem Kirsten Birgits kritiske stålfaste
verdenssyn, at nyhederne leveres. Der er dog én uomtvistelig
forskel på hende og Jon Stewart. Som læser af denne artikel
ved du det højst sandsynligt allerede – seniorkorrespondent
Kirsten Birgit er ikke virkelig, men en fiktiv personlighed spillet
af Frederik Cilius Jørgensen og skrevet i samarbejde med
Bruun. En yderst velkonstrueret én af slagsen – men hvem er
hun så?

DEN POLITISKE FORKERTHED
Figuren Kirsten Birgit er et opgør med den politiske korrekthed,
som efterhånden fylder mere og mere i vores samfund. Hun
bliver sat over for redaktøren, Rasmus Bruun, som spiller
den almindelige, forsigtige og ‘svage’ danske mand. Satiren
kommer virkelig i spil, når Kirsten Birgit rent faktisk har ret, og
vi som lyttere bliver nødt til at revurdere eller i hvert fald tænke
over, hvordan vi ser på samfundet og os selv. I ren Holbergsk
stil peger Kirsten Birgit ikke blot fingre af de spinforkvaklede
politikere på Christiansborg, men også dig og mig. Hun siger
de ting, som vi ikke selv tør sige, og hun kan gøre det, fordi hun
er fiktiv.
“Det var ikke kun for sjov” – Udtalte Cilius Jørgensen selv
i et interview til Berlingske i forbindelse med, at Kirsten Birgit
blev nomineret til Årets Dansker. Karakteren har nu tilegnet
sig en reel journalistisk rolle og tilmed politisk magt. Det viste
hun tydeligt i efteråret, hvor hun stablede en tusindtals stor
“troldehær” på benene på de sociale medier, i et forsøg på at få
folk til at stemme nej til EU-retsforbeholdet den 3. december
sidste år.
Ganske unikt blev en fiktiv karakter en massiv medspiller
i et politisk valg, og flere politikere klagede og forholdt sig
negativt til hendes fremmarch.
Vi er altså med Kirsten Birgit og Den Korte Radioavis i
allerhøjeste grad trådt ud af 90ernes sociale satire og ind i en
satire, som i ordets grundform kan kaldes politisk.
Hvor Jon Stewart og late-night programmerne har
journalistikken i højsædet og bruger satiren i formidlingen,
og De Uaktuelle Nyheder havde humoren og absurditeten som
styrepind, lader Den Korte Radioavis de to formater gå op i en
højere enhed. Det resulterer i et program som får os til at grine,
men samtidig får os til at tænke.
Det drillende fabeldyr fra satirens oprindelsesbetydning
fremstår med Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørtsholm mere
levende end nogensinde.

EN GAMMEL DAME VÆKKES TIL LIVE AF EN
UNG MAND
Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm er opvokset i Østjylland
og har gået i skole med en række danske kulturpersonligheder,
såsom Uffe Elbæk (med øgenavnet Klister) og Niels Malmros.
Hun fik journalistisk arbejde på Aarhus Stiftstidende (Stiften)
og startede senere som korrespondent hos DR under Jørgen
Schleimann, som hun, efter egen beretning, skulle have haft en
hed affære med. Men ak, efter en dækning af krigen i Tjetjenien
i 90erne gik Kirsten Birgit ned med en depression og et
alkoholproblem, og hun måtte trække sig fra det journalistiske
virke. Indtil nu.
Hver dag ramler hun over æteren med holdninger om alt,
hvad hun mener er relevant, og det er ikke småting, der bliver
slynget ud af den 64-årige erfarne journalist. Udtalelser som:
“Han stod der jo bare” om den terrordræbte Dan Uzan, og “de
kommer her og voldtager… jeg skal ikke have det pak boende i
min baghave” om syriske flygtninge er ikke sjældne.
Kirsten Birgit levendegøres gennem sine holdninger, men
også sin enorme viden om finkultur, som hun ofte fremviser ved
at referere hele operaforestillinger og omtale sine (konstruerede)
venskaber med kendte danskere. Hun er blandt andet nær ven
med politiker Morten Messerschmidt og journalist Adam Holm
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Bag om
Kort og

MANGFOLDIGHED OG ÅBENHED SOM MÅL

I

Dokumentar
Filmskolen
Med Morten Korch i baggården og
webfilm som hjørnesten.
af Andreas Thorsager Klevin
Man ser den nok ikke, når man går gennem
det mondæne villakvarter i Lyngby nord for
København. Den er heller ikke nem at finde, når
du har fundet frem til de historiske filmstudier
benævnt Det Danske Filmstudie, hvor alt fra
Morten Korch-filmatiseringer til Far til Fire er
skabt, og hvor den angiveligt skulle befinde sig.
Ikke desto mindre er det i denne gamle filmby, at den uafhængige skole, Kort
& Dokumentar Filmskolen, er beliggende
omgivet af gamle filmstudier, produktionsselskaber og filmkomponister. Skolen, der
uddanner både dokumentar-filminstruktører,
webfilminstruktører og klippere, er et sted for sig
selv. En skole med en vision og en skarp profil.

déen til Kort & Dokumentar Filmskolen stammer fra
et videoværksted, Bo Hasselbalch var med til at stifte på
Nørrebro i 1988. Hasselbalch er ikke selv skolet inden for
filmområdet, men er drevet af en stærk interesse for det
audiovisuelle. På baggrund af interessen for film og et ideal
om mangfoldighed – en 'åben profil,' som han selv betegner
det – valgte han i 1999 at stifte Kort & Dokumentar Filmskolen
som en alternativ institution. For ifølge Hasselbalch er det
største problem ved danske skoler, at de ofte er for snævre i
målgruppen: ”Danske skoler er ofte defineret til unge under
25 år med en bestemt baggrund. Jeg får ofte at vide fra folk, der
går her, at de ikke ville vide, hvor de skulle gå hen, hvis vi ikke
eksisterede.” Det er både en skole for folk, der søger at udvikle
en spirende interesse for film og folk fra mediebranchen, der
ønsker at blive bedre. Men det er også et fristed for folk, der
efter mange år i arbejde søger tilbage til skolebænken.
Selv er jeg inviteret til et todageskursus i virkemidler på
webfilm, og alene dette kursus er blot et af skolens særpræg. I
hvert fald kender hverken kursets underviser, Dan Hoffmann,
eller rektoren, Bo Hasselbalch, til andre skoler i verden, der
underviser i netop webfilm.
Men for Hasselbalch handler det ikke om at være
avantgarde. Det handler ikke om at være unik. I højere grad
er det et spørgsmål om evnen til at tilpasse sig et dynamisk
samfund: ”Markedet for webfilm boomer, og vi skal reagere
hurtigt på de udviklinger, der er i et samfund. Derfor har
jeg valgt at lave webfilm-instruktør-uddannelsen og kurset
i webfilm.” Det bliver sagt med en snert af ydmyghed, der
understreger, at Hasselbalch og skolen ikke ser sig selv som
en slags ‘first movers’, der ved, hvad der rør sig i et samfund,
før andre gør.
Det har derimod rod i skolens fundamentale struktur.
Den modtager ingen statsstøtte, men er organiseret som en
privatejet fond. Med andre ord har skolen en sjælden frihed
til at tilrettelægge sin undervisning og tilbyde alternative
uddannelsesforløb, man sjældent ser hos statsejede skoler.

AT

SKABE

FILM TIL DET
MENNESKE

MODERNE

Netop den mangfoldighed, som Kort & Dokumentar
Filmskolen bygger på, er ikke blot en vision på et stykke papir.
I et af den lille skoles undervisningslokaler sidder vi, rækken
af kursister, bænket – og spændet i alder og baggrund er til
at føle på. Èn er nyuddannet akademiker i 20’erne, der har
en vision om at skabe antropologiske dokumentarfilm. En
anden er gift skuespiller med børn. En tredje har netop fået
sin studenterhue på.
Underviseren, Dan Hoffmann, er uddannet
manuskriptforfatter fra New York Universitys filmskole, bor
i New York og er kun i Danmark for at undervise på blandt
andet Super16’s manuskriptlinje og Kort & Dokumentar
Filmskolen. Erfaringen i webfilm har han hentet fra
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Ordet inviterer læseren bagom kulissen i det danske film- og mediemiljø. Vi finder historierne på den anden side af kameraet.

erhvervslivet - for webfilm er en moderne bølge, der endnu ikke
er etableret på prominente filmskoler og stadig er i en fase, hvor
reklamefolk og filmmagere forsøger at forstå den.
Han fortæller under kurset, hvordan han som konsulent i
erhvervslivet flere gange har oplevet, at store firmaer ikke forstår,
hvorfor deres reklamefilm ikke fungerer på nettet. Hvorfor de
ikke får nok ‘hits’. Problemet er, fremhæver Hoffmann, at folks
agenda på nettet er anderledes. Man søger det provokerende,
det anderledes og det utraditionelle. Alt det, man ikke får tilbudt
i sit faste dagblad og dets tilhørende webside: ”Internettet
er et alternativ til de
store medier som den
skrevne presse, radioen
og filmen. Det er en
alternativ forklaring og
har en fundamentalt
anderledes ånd og
struktur.”
Man lægger ikke
sin kortfilm på nettet og
kalder det en webfilm.
En webfilm er noget
for sig selv. Ikke en
genre,
nødvendigvis,
men en måde at skabe
film på, der har grund
i en erkendelse af,
at internettet er et
alternativt medie med
sine egne spilleregler. Det er de regler, man skal have for øje,
hvis man vil kommunikere succesfuldt til folk på internettet.

”DET ER ET MEGET HÅRDT GRUNDVILKÅR,
VI ARBEJDER MED PÅ INTERNETTET”
Jeg har på andendagen fanget Dan Hoffmann til en snak om,
hvor stor betydning webfilm har fået de seneste år, og hvilke
vilkår det er, man som webfilmmager skal rette sig efter.
Efter Hoffmanns udsagn er webfilm en bølge, der
udspringer af en demokratisering af filmmediet. Modsat
størsteparten af det forrige århundrede, hvor filmproduktion
var uhyre omkostningsfuldt og forbeholdt store studier, er
det nu blevet muligt at lave film for enhver, der har et mobilt
kamera. Men dette betyder ikke, at det er alle, der kan mestre
det: ”Det kyniske ved nettet er, at vi har en målestok for, hvor
mange der ser det. Det er direkte demokrati. Vi kan meget
hurtigt se, om det virker eller ikke virker.”
Det handler om at fange og holde tilskuerens
opmærksomhed. Vi befinder os i en verden, hvor udbuddene
er mange, og hvor ingen er tvangsindlagt til at se en film. Han
mener dog ikke, at man skal slække på kvalitet, når film skal
laves til nettet. Tværtimod. Det handler om at nedskalere og
tætpakke den information, man vil videregive, ”men filmene

skal laves på internettets vilkår. Man kan heller ikke lave
dybdegående politisk analyse på Ekstra Bladet.”

WEBFILM – FLYGTIGT ELLER MED FREMTID?
Mod kursets ende får jeg muligheden for at stille rektor Bo
Hasselbalch et par afsluttende spørgsmål. Dan Hoffmann og
Hasselbalch synes begge at være enige om, at webfilm har
en stor fremtid: ”Jeg tror kun, at det går fremad. Webserier
er på vej frem, og det
kunne være en løsning
for dagbladene, der ikke
ved, hvordan de skal
tjene deres penge. Det
er deres eneste chance
for at overleve”, melder
Hasselbalch sikkert ud.
Men på trods af
den fortsatte demokratisering af
filmmediet og webfilmens
store fremdrift, er begge
ligeledes enige om, at
webfilmen er noget
fundamentalt anderledes
end spillefilmen. Spillefilmen er derfor ikke
truet.
Derimod
er
web-filmen med til
at skabe en distance mellem de to måder at lave film på, og
webfilmens betydning kan derfor bestemt ikke undermineres,
mener Hoffmann: ”Der er nogen, der prøver at skabe en bro
mellem dem, som med Blair Witch Project. Men der er også en
modreaktion. Hollywood og den danske filmbranche prøver at
adskille sig – hvis du betaler penge for at gå i biografen, får du
noget kvalitativt bedre.”
Og netop denne distance er det, der tegner webfilmens
bane op og definerer, hvad den er. Film skabt til et andet
medie, end der hvor traditionelle spillefilm ses. Den er med sin
standardisering og demokratisering af filmmediet samt enorme
udvalg med til at højne niveauet og kvaliteten for film i sin helhed,
men skal også forstås og ses i en anden kontekst. Unægteligt
er der en elementær forskel på budgetrige blockbustere og
egenproducerede webfilm, men hver type film kan have
eminent succes på deres egne spillebaner. Succeskriterierne
er blot fundamentalt anderledes, og webfilmens spillebane er
for mange ukendt. Den er ofte kun noget, man kender til, hvis
man har befærdet sig godt på nettet. Og forstår sig på nettets
‘ånd’, som Hoffmann betegner den. Imidlertid synes Kort
& Dokumentar Filmskolen at have en kvalificeret forståelse
af nettets ånd, der er stærk nok til at kunne give interessant
undervisning inden for feltet. Måske som de eneste i verden.
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film
anbefalingen
af Han Duo

G

overlevelse op. Og turen er så vild, at man næsten ikke tror
på, at de kan blive ved med at overgå sig selv. Men det kan
de i den grad.
Iko Uwais, der spiller Rama, har gennem hele
sit liv trænet kampsporten, silat. Han blev opdaget af
Gareth Evans i forbindelse med en dokumentarfilm om
kampsporten, og Evans skrev straks en kontrakt med ham.
For han så det kæmpe potentiale, som resten af verden nu
også har set. På grund af sin baggrund har Uwais selv været
med til at koreografere kampene i både The Raid og dens
opfølger, Berandal (2014). Og fordi modstandere i filmen
også er trænede i kampsport, er kameraet i filmen gjort til
en forlængelse af slagene og sparkene. Vi er helt tæt på – der
hvor det gør rigtig ondt – og vi fascineres af at se, hvad der
er muligt at gøre, når man er en mester i sit felt. Det skaber
en helt naturlig intensitet og inddragelse, som de fleste andre
actionfilm forsøger at snyde sig til det med stuntmænd, vilde
krydsklip og rystede kameraer. Men det her er den ægte
vare. Og det ses og mærkes tydeligt.
The Raid er et af de største adrenalinsus i mange år,
og selvom det er en nedslidt kliché, så er dette virkelig en
rutsjebanetur ud over det sædvanlige. Hollywood er i den
grad blevet sat på plads af en walisisk instruktør og en
indonesisk kampsportsekspert. Se The Raid, hvis du vil se
hvor actiongenren forhåbentlig er på vej hen.

areth Evans er en af de mest betydningsfulde actioninstruktører i nyere tid, og man kan se hans intense,
voldsomme stil blive efterlignet i alt fra amatørfilm til Netflix’
successerie, Daredevil. Og det er på trods af, at han kun har fire
spillefilm bag sig. Alligevel har han nærmest på egen hånd
genoplivet genren, der var begyndt at forfalde til ‘shakycam’, konstante, hurtige klip og store CGI eksplosioner.
I 2011 udkom filmen, der hårdtslående bankede hans
navn fast. The Raid: Redemption var lavet for 1,1 millioner
dollars og kan let ses som det 21. århundredes Die Hard
(1988). Den er i hvert fald dette årtis vigtigste actionfilm side
om side med Mad Max: Fury Road (2015). Historien sættes op
på 10 minutter, og derefter leverer den ellers overvældende
non-stop action de resterende 90.
Hvor Bruce Willis i Die Hard var bevæbnet med en
‘wifebeater’ og en Beretta-pistol til at starte med, så følger vi
i begyndelsen af The Raid en hel indsatsstyrke bevæbnet til
tænderne med skudsikre veste og automatrifler. De falder dog
i et fatalt baghold i et gangster-ejet højhus, og hovedpersonen
Rama er stort set en af de eneste, der undslipper med livet
i behold og står alene mod en overvældende styrke. Noget
der igen trækker tråde til Die Hards John McClane. Og både
ham og Rama er to yderst sympatiske personer, hvor man
dog ikke skal lade sig narre af et tilforladeligt ydre. For
når de står med ryggen mod muren, tager de kampen for

Han Duo er en passioneret, dansk nørdepodcast med Jacob Ege Hinchely og Elias Eliot.
Hver anden uge tager de fat i aktuelle genrefilm, spil og tv-serier og går af og til i dybden med
specialafsnit om bl.a. Back to the Future-filmene, den originale Star Wars-trilogi med mere.
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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?
The Raid: Redemption (2011). Foto: Midget Entertainment.
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Tema – New York
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Flugtaktion med
menneskelighed
af Niels Harpøth
I John Carpenters Flugtaktion New York er The Big Apple
pilråddent - den amerikanske metropol er blevet forvandlet
til et topsikret fængsel af den fascistoide politistat. Med
dette som sit udgangspunkt bearbejder Carpenter i
klassisk, kynisk stil den mistro, der gennemsyrede USA i de
tidlige 80’ere.
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Flugtaktion New York (1981). Foto: SF film

Flugtaktion med menneskelighed

Som Cabbie bringer Ernest
Borgnine en varme til filmen,
hvis harme driver fra den.
Flugtaktion New York (1981). Foto: SF film.

1

988: Kriminalitet stiger med 400%. New York forvandles til
USA’s eneste fængsel, og en 15 meter høj mur rejses omkring
Manhattan. Politistyrken militariseres og stationeres omkring
fængslet, hvor de indsatte overlades til dem selv. Der eksisterer
blot én regel: Når man først er kommet ind, er der ingen vej
ud igen.
Kort og præcist sætter prologen scenen for John Carpenters
dystopiske fremtidsvision i kultklassikeren, Flugtaktion New York
(1981). Handlingen springer til den nære fremtid anno 1997,
hvor Air Force One med præsidenten (Donald Pleasance)

om bord er styrtet en route til et fredsmøde af de helt store
med Sovjet og Kina. Med sig havde han et kassettebånd, hvis
indhold kunne sikre både verdensfreden og menneskehedens
overlevelse. Så selvfølgelig tages han som gidsel af de indsatte,
ledet af The Duke of New York (Isaac Hayes).       
Der er med andre ord ikke så lidt på spil. Intet er vigtigere
end at få vristet præsidenten fra de indsattes kløer og til denne
tjans hverver den fuldfascistoide kommissær Hauk (Lee Van
Cleef) ingen anden end krigshelten, Snake Plissken (Kurt
Russell), der selv stod over for en indespærring i The Big Apple.
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Tema – New York
I bytte tilbydes Snake en benådning, men da dette ikke
er en gulerod af tilstrækkelig størrelse, får Hauk med slet
skjult sadisme implanteret to kapsler i Snakes hals, der er sat
til at eksplodere efter 22 timer, medmindre han kan få bragt
præsidenten i sikkerhed. Tiden går, klokken slår, og Snake
begynder modvilligt sin mission i det urbane helvede.
Med sin mullet, camouflagebukser og klap for øjet kunne
Snake ikke ligne en mere arketypisk antihelt. For ham er
præsidenten ligegyldig. Han giver i højere grad udtryk for en
art såret og trist desillusionering end af machismo. I deres første
møde giver Hauk et kort referat af Snakes bedrifter – han fløj
The Gullfire over Leningrad, en lille tilforladelighed, der ikke
kan undgå at tegne billede for det indre øje af Dresden, London
og Hiroshima. Dette referat skaber ikke bare en større verden
uden for den fortalte tid, den skitserer Snake-karakteren og
antyder, at vi er dømt til at begå de samme ugerninger igen og
igen. Det kan i den grad mærkes hvordan Snake er sprunget ud
af Carpenters bevidsthed som følge af Watergate-skandalen og
den bølge af foragt, Nixons gerninger fik til at skylle over USA.

uden at Snake løfter en finger. En ældre mand prøver uden
det store held at lokke Snake i baghold. Foruden en veterans
stille kompetencer udstråler Kurt Russell i denne sekvens en
stille sorg over tingenes beskaffenhed og en art kynisk afmagt.
Men mest sigende af alt har vi øjeblikket, hvor Snake finder det
‘tracking’-armbånd, præsidenten blev udstyret med. En mand
står med ryggen til kameraet og modtager ensartede slag, hvis
klask giver genlyd gennem kældergangene. Overfaldsmanden
uskadeliggøres, men armbåndet viser sig at være blevet sat på
en gammel, skægget knark, der på trods af lammetævene med
et bredt og tandløst smil fortæller, hvordan han nu er blevet
præsident. Det samlede indtryk er, at man i samme hug, som
man centraliserede fængselssystemet, også valgte at lukke
landets psykiatriske hospitaler. I en sjælden italesættelse af
filmens tematik siger Snake “En smule medmenneskelighed..”
for sig selv før han fortsætter.
Den smule finder man hos Ernest Borgnine som Cabbie
– et jovialt gemyt midt i al nihilismen. Som New Yorks sidste
taxachauffør har han efter eget udsagn fragtet folk rundt i byen
i over 30 år. Hvorfor er denne lille detalje vigtig? Implikationen
er, at Cabbie var aktiv i byen før den blev gjort til et fængsel og
er blevet der længe efter den forfærdelige konversion – som om
at han slet ikke lod sig afficere af, at murene blev rejst omkring
ham. Dette betyder ikke, at han er blind for tingenes tilstand,
bare at man ikke kan tage newyorkeren ud af New York. Og
man kan i hvert fald ikke skylle ham ud med hele landets
ukrudt og uønskede skæbner. Så hvor regeringen og resten af
landet har givet op og ladet byen i stikken, bliver faklen holdt
højt af en enkelt mand. Så selvfølgelig skal han lade livet i
flugtaktionen. For Carpenter er intet, hvis ikke kyniker.   

MED ET VERDENSSYN SORT SOM KUL
Hvis man betragter John Carpenters værker, bliver det tydeligt,
at han aldrig har været bleg for at give sine science-fiction
fortællinger en solid indsprøjtning social kritik og satire. Men
hvor subtekst senere blev tekst i filmen, They Live (1988), hvori
kommercialisering og Reagans økonomiske politik står for
skud, forbliver den politiske forargelse i Flugaktion New York en
understrøm – evigt til stede, men sjældent italesat direkte. I
stedet for at diskture filmens tematikker i dialogen, udtrykkes
de i interaktion mellem karaktererne og deres miljø. Og hvilket
miljø, Carpenter og hans hold får skabt. Deres fremtid er en
hæslig størrelse, hvor henrettelse på stedet ikke blot ses som
et lødigt alternativ til indsættelse i New York, men tilbydes af
regeringen med samme apati, som der i metroen kan høres, når
der informeres om forsinkelser. Der opstilles en skarp kontrast
mellem regerings fæstninger og byens ruiner, der bades i
fotografen Dean Cundeys karakteristiske dybe skygger, der er
sorte som blæk.
Samfundets attitude over for dets svageste er mærket
af ligegyldighed. Fangerne får lov til at løse deres problemer
indbyrdes og resultatet er et urbant ingenmandsland, hvor
stammekultur hersker og det er alles kamp mod alle. Det er en
fremtid, hvor byen er blevet bombet tilbage til middelalderen
– hvor mænd spiller alle roller i teatret, og hvor gladiatordyste
udkæmpet med søm-fyldte baseballbats er underholdning af
højeste karat. I sidste ende er Carpenters USA rent og skært
ligeglad. Præsidenten, Hauk og hans ansigtsløse betjente har
i deres mission frasagt sig al ansvar og medmenneskelighed.
De er lige så kolde og ligegyldige over for deres borgere som
politiets betonforskansninger.
I en sigende sekvens udforsker Snake et netværk af
kældergange, hvor det tålmodige tempo giver de ubehagelige
ting, han vidner, et skær af infernalsk og tranceagtig surrealisme.
En kvinde ved halv bevidsthed skifter hænder i en gruppe mænd,

DEN ENDELIGE FORAGT
Da Snake og præsidenten endelig er kommet tilbage i
politistatens ‘sikre’ favntag vil præsidenten belønne Snake med
hvad, det skulle være. Da han bare vil vide hvad præsidenten
mener om de mennesker, der måtte lade livet i nattens løb,
lyder svaret:
“Tja, jeg… jeg vil gerne takke dem. Denne nation sætter
pris på deres offer.”
Hans tonefald viser, at det stik modsatte er tilfældet.
Præsidentens blik er rettet mod spejlet foran ham og
opmærksomheden er på de få knubs, sminkørerne er ved
at dække. “Verdens mest magtfulde” mand, hvis maniske
nedskydning af The Duke fra toppen af muren tidligere
kunne undskyldes som en naturligt rystet reaktion på en
traumatiserende congadans gennem Helvede, viser sig nu
blot at være gemen, fej og ligegyldig – i hvert fald over for alt
andet end eget image. Snake er vidne til pudsningen af en
falleret galionsfigur og forlader scenen i foragt, endnu engang
bekræftet i sin afsky. Men den der snerrer sidst, snerrer bedst
og som filmen toner ud flår Snake båndet ud af kassetten, som
en sidste trodsig langefinger til verden, og hvad den har ladet
sig selv blive til.
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At skabe tryllestøv i
en testosteronsrus
betydning for det samfund, den ellers synes fjern fra. Dette
udgangspunkt konkretiseres med indklip fra populærkulturelle
mediebegivenheder fra 00'erne, så vi almindelige mennesker
kan få en idé om, hvad vi lavede, mens andre kreerede den
amerikanske boligboble og eliminerede arbejdspladser i hele
verden.
Hertil kommer filmens insisteren på mellemsekvenser,
hvor man på pædagogisk og underholdende vis forklarer,
hvordan det egentlig hænger sammen med alle de der
sammenkoblede boligobligationer, eller hvad det nu hedder. I
ældre film om Wall Street kaster man typisk bare om sig med
finansudtryk. Intentionen har nok været at skabe en realistisk
dialog, men forståeligt nok har de fleste mennesker aldrig
fattet, hvad de talte om. Dette blev konstant påpeget i Martin
Scorseses The Wolf of Wall Street fra 2013, men her afbryder
Leonardo DiCaprios karakter, Jordan Belfort, sig selv hver
gang han er lige ved at gøre os klogere. For det første orker vi
jo ikke at høre det. For det andet ønsker han heller ikke, at vi
forstår det.
Det gør bolig-boble-blæserne heller ikke nødvendigvis.
Margin Call fra 2011 handler om en stor investeringsbank,
der nærmest ved et uheld opdager, at 2007-krisen er ved at
være på trapperne. Her består de fleste skud af mænd, der
kigger uforstående ind i en computerskærm, indtil selskabets
direktør (Jeremy Irons) forlanger, at opdagelsen forklares, så
han kan forstå det. Denne film virker i lyset af The Big Shorts
underholdende pædagogik – nærmest komisk – i sin insisteren
på at bruge lange ord og uforståelige pengemodeller. Måske
fordi det at forklare maskineriet, nærmest er det eneste uprøvede
element i Wall Street-filmene, var det dét, man kastede sig over
i The Big Short og i høj grad fik succes med.

Wall Street er en af de få
gader i verden, der har fået
sine helt egne film. Alle
forsøger de at indfange
aktiebørsens høje tempo
i et studie af grådighed,
overdreven maskulinitet og
stockbrokeres mangel på
forbindelse til den verden,
de til dels styrer.
af Rikke Bjørnholt Fink

S

ammen med ‘society’-kvinder og lidende kunstnere er Wall
Street-manden en af det fiktive New Yorks mest brugte
stereotyper. Film om Wall Street er en øvelse i at få drama ud
af mænd, der sidder med telefoner og sælger noget, som knap
nok findes. Resultatet er ofte historier om grådighed, svindel og
penges evne til at fjerne mennesker fra eget liv. Hvis man for
alvor skal ud over kanten med sine aktiebetragtninger, handler
det derudover om at få publikum til at identificere sig med de
perverst rige mænd, der gang på gang har ødelagt det for alle
andre.

QUOTE-ALONG
Der er et kærlighedsforhold mellem Wall Street-film og voice
over. Det hænger nok primært sammen med to ting. For det
første har vi desperat brug for en livline, der kan få os til at
identificere os med bare et enkelt af de rige røvhuller på
skærmen. Med monologen får vi en bedre fornemmelse af
vores hovedkarakters tanker og idéer. For det andet kan en
voice-over både tilbyde forklaring og afbræk fra al snakken om
point, pik og procenter.
Denne tekst over filmen er typisk fuld af småironiserende
observationer om penge og filmenes indhold. Dette meta-

NÅR DIALOGEN IKKE SKAL FORSTÅS
Et af disse films interessante træk er, at dialogen afspejler
Wall Streets interne jargon. Dette finanssprog involverer
adskillige fagudtryk, hvoraf mange af dem aldrig har været
ment for almindelige menneskers ører eller økonomiske
forståelsesramme. Alligevel har vi først nu fået en film,
der for alvor giver sig i kast med det problem. I den Oscarnominerede The Big Short (2015) behandles aktiemarkedet
som en parallelverden, der ikke desto mindre har enorm
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The Big Short (2015). Foto: UIP.
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lag er vigtigt, for selvom aktiehandel
er en råbende, bandende, spyttende og
testosteronstung verden, sker der i bund
og grund ikke voldsomt meget mere, end
at der sidder en flok mennesker og snakker
i telefon. Det, at voice-over’en efterhånden
kun er blevet mere ironisk afstandtagende
til hele filmens handling og præmis, har
også spækket
Wall
Street-film
med
yderst
gentagelsesværdige citater. Om det så
handler om at prise grådighed eller at
kommentere kritisk på hele branchen. I
den forbindelse nikker nyere film gerne til
Oliver Stones Wall Street fra 1987, der med
Michael Douglas som ultrakapitalisten
Gordon Gekko producerede økonomisk
lommefilosofi nok til de næste tre årtier.
Referencerne spænder mellem alt fra
‘casual paraphrase’ til ‘competitive quotealongs.’

SEX,

DRUGS OG FADERKOMPLEKSER

Wall Street er et ekstremt maskulint miljø,
hvor den mandige selvtillid konstant skal
stives af med coke, prostituerede og en
lammer til kollegaen efter et salg. I de
fleste af disse film er der desuden adskillige
pseudoinfantile slåskampe. Om det så er for
at vise resten af det åbne kontormiljø, hvor
hård man er, eller fordi man lige skal tæve
nogle Ivy League-drenge fra Merril Lynch,
fordi de spiller så smarte. Alle er hårde, alle
er høje og mandighed er nærmest noget
helligt. Trods enkelte undtagelser er den
generelle tendens desuden, at kvinderne
i disse film er koner, (betalte) elskere eller
sekretærer.
Det er ikke til at sige, om det er
for at menneskeliggøre disse primitive
aktiehandlere, eller fordi al denne dumhed
helst skal have en grund, men bag en
aspirerende broker står der gerne en
skuffet far. Han har så et erhverv, hvor
han håndhæver lov og orden som det er
tilfældet i Boiler Room (2000) – eller også
er han modsat sin søn i stand til at bruge
sine hænder som i Wall Street. Disse
kontrastfædre kommer ofte til at tjene
som sønnernes primære motivation til at
blive perverst rige og bevise, at de faktisk
dur til noget. Som regel kommer de dog

The point
is ladies
and
gentlemen
that greed,
for lack of
a better
word, is
good.
Gordon Gekko i Wall Street (1987)

25

til kort, for som de fleste film selv påpeger,
skabes der på Wall Street aldrig noget af
reel værdi, der kan stive den skrøbelige,
maskulinintet af.

INGEN HELTE PÅ WALL STREET
Skurkebilledet er vidt forskelligt i film lavet
før og efter den nuværende krise. Inden
2007 kunne vi godt lokkes til at følge en
blåøjet, ung mand, der bare gerne ville
tjene nogle penge og gøre sin far glad.
Det var gode drenge som Charlie Sheen
(Wall Street) eller Giovanni Ribisi (Boiler
Room), der blev lokket i fordærv af de onde
Wall Street-bosser, hvoraf den klassiske
aktieskurk stadig hedder Gordon Gekko.
På trods af alle deres ambitioner, ejer disse
unge brokers idealer og evnen til at gøre
det rette i sidste ende.
Imidlertid har verden ændret sig.
Vi har haft en Occupy-bevægelse, en
spekulationsskabt krise og herfra har de
fleste pådraget sig en vis antikapitalistisk
vrede. Vi gider ikke længere høre om,
at der skulle være brokers, der ikke ved
præcis, hvor lidt moralsk rygrad hele deres
branche har. I stedet tager man i The Wolf
of Wall Street og The Big Short den svære
opgave på sig at skabe identifikation med
skurkene i en verden, hvor heltene er væk.
Jordan Belfort har ganske vidst en kortvarig
periode, hvor han både er monogam
og sober. Det får selve det at arbejde på
Wall Street imidlertid ‘fucket op,’ og snart
er han præcis lige så coke-snottende og
luderforbrugende som alle de andre. Hvis
der er nogle, der bringer galskaben til et
hold nu om dage, kommer de fra politiet
og er renset for rigmandsdrømme.
Så nu render de slemme rundt
og forklarer os krisens oprindelse og
komplikationer. De tilbyder os deres
kyniske, men menneskelige betragtninger
i voice-overs. Deres dialoger er blevet
mindre kringlede, og de har fået færre
skrupler. De holder sammen med deres
‘bros,’ og de forsøger efter bedste evne
at bevise over for deres skuffede fædre,
at de kan et eller andet. De har kæmpe
indflydelse på verden, men lader på ingen
måde til at interessere sig for den, hvilket
nok er derfor, filmene om dem er så
pokkers underholdende.

Storbyens
Klichéer
af Amine Kromann Karacan
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I et mylder af ansigter, der i hast begiver sig af sted på brede gader, er der nogle, der
skiller sig ud. Genkendelige. Arketyper af en art. Populærkulturens myter, filmene,
har skabt nye helte og skurke, biroller og statister. Alle kan de både opleves på det store
lærred og i virkelighedens menneskemylder.
Dance. Foto: Weegee, International Center of Photography.
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Storbyens klichéer

E

r disse personager affødt af faktiske eksistenser eller fikse
manuskriptmagere? Har den ene forstærket den anden?
Højst sandsynligt. Filmens og realiteternes verden inspireres
konstant af hinanden i en evig cyklus of næring og fortæring.
Karaktertræk cementeres i filmen, de legitimeres så at sige, og
giver den virkelige type ståsted til at leve endnu længere.
Mange monumenter, symboler og stemninger
repræsenterer den pulserende storby. Igennem de seneste mange
årtier definerer ingen by bedre den vestlige verdens metropol
end New York. Skildret i utallige film er New York blevet et
ikon for storbyen. Selv er storbyen også symbol for tidsperioder
og på menneskets historie; religionens opståen synes at være en
nødvendighed, da man flyttede sammen i større bysamfund,
hvor forbud og regler ikke kunne undværes for at leve så
tæt sammen. Byen har altid været et symbol på menneskets
udvikling. Den industrielle revolution bød menneskene at bo
endnu tættere sammen, og frøet blev for alvor sået til storbyen,
som vi kender den i dag. Fælles for alle fortællinger er, at
mennesket er i centrum. Mennesket der myldrer ind og ud af
bygninger, op og ned af gader – besøgende i hinandens synsfelt
og liv. Nogle forbliver blot myrer i udkanten af billedet, en

sagt, man hører ham, imens han underholder vennerne på en
underspillet og bevidst forvirret måde. Begiver man sig ind i
de mere kunstneriske kredse, vil man kun oftere støde på ham.
Nede på gadeplan, på de rå asfalterede veje, har man
også sin egen hurtigtaler. Gangsterne har om nogen brug for en
gadesmart mand, der ved hjælpe af slang og skjulte trusler kan
bande sig længere ned af gaden. Det at formulere sig hurtigt
og hårdt synes at være et af overlevelseskriterierne i storbyen.
En anden der bander, er 'Wallstreet-jakkesættet.' Den barske
aktieverden, kalder om nogen på uhøflig hurtighed. Faktisk
bliver der talt grovere på børsen, end der gør i kriminelle
kredse. Det er som om, næsten alle i byen taler hurtigt. Selv
vejarbejdernes (i overført forstand) beskidte munde, er ikke
blege for at råbe af forbipasserende og lire sjofelheder af – i
særdeleshed hvis den forbipasserende er en lækker kvinde.
Dette leder til en passende undren. Hvad kan kvindernes
munde så bruges til? Øjensynlig ikke til at tale hurtigt, hvis man
ser på nutidens film. Hvis vi går lidt tilbage i tiden til 1930’erne
og 40’erne var den hurtigtalende kvinde ellers vældig populær
og en helt ny kvindetype, man ofte så i de såkaldte Screwballkomedier. Kvinderne her var slagfærdige, og de gik efter det,

På tværs af tid og rum møder vi de samme
personer igen og igen.
del af den store masse, andre råber en bemærkning på tværs
af en befærdet gade, og forbliver således i vores erindring.
Ganske få indtager en hovedrolle og giver os adgang til hele
deres liv og personlighed. Sådan er livet, og sådan er film. Det
bemærkelsesværdige er disse gengangere. På tværs af tid og
rum møder vi de samme personer igen og igen.
Der er megen støj og høje lyde i storbyen. Det kan
være svært at få ørenlyd. Derfor er det af betydning at have
talegaverne i orden. For at kunne følge med det pulserende
tempo i byen, er det også vigtigt at kunne få tungen på
gled hurtigt. Dette er måske årsagerne til, at storbyen har
opfostret en særlig frisk type. En 'rap i replikken'-person,
der nok i en fart skal få sat verdenssituationen og alt andet
på plads. De forskellige samfundslag har fremdyrket hver
deres hurtigsnakkere. De intellektuelles bedste bud er Woody
Allen. Antihelten; den neurotiske, lettere vage og sørgmodige
mandetype er gennem generationer kommet til fysisk udtryk
i Allen, der på charmerende vis lirer jokes og livsfilosofier ud
gennem skjorteærmet. Allen-karakteren (både filmkarakteren
og privatpersonen), er dog et af de største beviser for, hvordan
storbyens mange typer også er at finde ude på de virkelige
gader og stræder. Man behøver ikke træde ind på mangen en
kaffebar, pub eller trang, men trendy, Manhattan-lejlighed, før
man finder en bebrillet jødisk udseende ung mand, eller rettere

de ønskede sig. Det bemærkelsesværdige var, at de gjorde det
med humor, overskud og en rap replik i den skrå hat. I His Girl
Friday (1940) er Hildy Johnson-karakteren en vittig journalist,
der både får de største historier og Cary Grant. Med humor og
uden nervøsitet bevæger hun sig selvsikkert rundt i storbyen.
Ofte var de hurtigtalende damer fra 30’erne og 40’erne
karrierekvinder; de var selvsikre og de var portrætterede som
sexede og sjove – på samme tid! Set med nutidige øjne, vil
mange måske finde den rappe dame fra 30’erne og 40’erne
slet irriterende, da hun er langt fra en kvindetype, vi kender
i dag. Der er altså tale om et af de ansigter, man bemærkede
i menneskemængden, men som ikke er set siden de svundne
årtier.
I dag ser vi ofte storbyens kvinde i romantiske komedier
eller tv-serier. Begge med kvindelige målgrupper. Hun leder
efter kærligheden, og i filmene er det ofte på en meget passiv
facon, at denne søgen finder sted. Kærlighedsmødet opstår ved
et uventet og lettere klumset møde – det amerikanske udtryk for
dette er et 'meet-cute' – hvor den kvindelige hovedkarakter ofte
taber noget eller snubler. Storbyen er jo et uoverskueligt sted,
og især i 90’erne og 00’erne var dens kvinde temmelig klodset.
Inden for de sidste femten år er hun flyttet til serie-land, og
her er kvinderne noget bedre til at få tungen på gled. I Will &
Grace (1998-2006) mødte vi ordhvirvelvinden af en neurotisk
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rødtop, der kan ses som en feminin pendant til Woody Allen; som fascinerer mange. På trods af at Chinatown har fået
den elskværdige og opmærksomhedskrævende Grace-karakter. overtaget, og Little Italy egentlig kun udgør et par gader – de
I Sex and the City (1998-2004) var både Carrie- og Miranda- bedste italienske restauranter ligger bestemt ikke her – lever de
karaktererne uhæmmede hurtigtalere, men Miranda – der italienske efterkommere og deres stereotyper i bedste velgående.
forresten også var karrierekvinde – blev betragtet som usexet I Don Jon (2013) leverer Joesph Gordon-Levitt et nutidigt billede
af de fleste mænd, da hun var det på en mere maskulin måde. på den italienske mand i USA; med en dertilhørnede forskruet
Lena Dunnham fra Girls (2012–) har remixet den kvindelige opfattelse af maskulinitet og en pornofiksering, som selv ikke
storby-stereotyp. Lena er både egoistisk og på sin vis selvsikker, Scarlet Johanson kunne kurere. Portrætteringen overskrider
som vi så det i screwballkomedierne. Hun begiver sig rundt i grænsen til det klichéfulde; en balancegang den italienske
byen i sine korte kjoler og viser uden flovhed sin tykke krop, alt karakter altid leger med. Man kan ikke nævne italieneren uden
imens hun skændes med sine veninder og taler utrolig meget og også at nævne familien. I Godfather-filmene, samt i den noget
hurtigt om sig selv. Hun tror på sit talent, men er samtidig så anderledes Don Jon, spiller familien en stor rolle. Det er den,
fuld af neuroser og narcissisme. Karakteren portrætterer ærligt der er er holdepunkt for hele den italienske karakters eksistens.
vores tid mærkværdige blanding af selvtillid, egocentriske leve- Det er svært at være en italiensk karakter uden en mor, til
måde og eksistentielle usikkerhed.
at nive en i kinden og røre i kødgryderne, en lidt småskør
Der
er
en
vis
bedstefar, og en autoritær,
fascinationskraft placeret
men alligevel elskelig, far,
i egocentrikere, og deres
og så måske et par smukke
evne til at kæmpe for
søstre. Den patriarkalske
dem selv. Det hænger på
familiestruktur tilsat noget
sin vis sammen med de
blødgørende charme. Et
personligheder, som er i
af de bedste eksempler
stand til at arbejde sig opad
på dette er Lunefulde Måne
i et magtsystem eller et
(1987), hvor vi følger Loretta
hierarki. Storbyen er den
(Cher) og hendes lille
perfekte arena til at følge
familie. Der er fuld knald
disse overlevere, og hvordan
på kærligheds- og familiede på overraskende vis
forviklingerne, og Nicholas
bryder med den skæbne,
Cage er erindringsværdig,
der naturligt var blevet
som ung, ulykkelig italiener
dem tildelt. Da mange
med kun en hånd og et
forskellige samfundslag bor
knust hjerte. Hele affæren
tæt sammen på forholdsvis
finder sted i den lille
lidt plads i byen, synliggøres
lejlighed, hvor Loretta
de skæve magtfordelinger.
tager sig af alle og til sidst
Tanken om at bryde
sig selv. Byens pladsmangel,
med sin sociale arv, og de
og nødvendigheden af
”umulige historier”, der
at bo tæt sammen, er en
alligevel bliver mulige ved
betingelse for at disse
hjælp af en god portion
dramaer kan finde sted.
Jerry Lewis. Foto: Weegee, International Center of Photography.
flid og et skvat held, er
Storbyen som en
udviklingshistorier, der kan fange de fleste. Robert de Niro og smeltedigel af kulturer og magtstrukturer er oplagt materiale
Al Pacino har portrætteret nogle af de stærkeste mænd, som til en dramatisk tekst. De forskellige karakterer udgør hver
vores filmerindring kan huske. Mænd som klarer den på trods deres udsagn om samfundet og dets sammensætning. Det
af stor ydre modstand – ofte er det først, når de har overvundet interessante ved dem, er deres dynamik, når de bliver udsat
den ydre modstand, at den indre modstand, eller de indre for forandringer og kontraster. I storbyen koncentreres disse
svagheder, bliver et problem.
kontraster. Mafiabossen er interessant, når han går fra fattig
Mange berømte film fortæller denne udviklingshistorie til rig eller omvendt. Wall street-jakkesættet ligeså. Upper West
gennem den karakteristiske italienske mafiaboss i storbyen. En Side fruen med pelsen og den lille hund, er ekstra interessant,
lille fisk der gennem hårdt arbejde og forhærdelse arbejder sig når hun går forbi en af de hjemløse på 5th Avenue, som har
op fra byens mere slidte gader for til sidst at kontrollere dem. indrettet et lille bo i en papkasse. Filmmediet er eminent til at
Italienerne besidder en stålsathed og et mod, som repræsenterer konservere disse modsætningsforhold.
en form for maskulinitet, de fleste har set op til på et tidspunkt
Alsidigheden indeholder en karaktersammensætning, som
i deres liv. De besidder også et temperament og en bramfrihed, er umulig at remse op her. De oversete sider af hverdagslivet,
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Panik i nåleparken (1971). Foto: Fox Film.

skyggesiderne, får også frit spil i visse portrætteringer af
storbyen. Livets freaks bor også i storbyen. Selvom at de da også
er at finde på landet, på en ødebeliggende gård eller lignende,
har filmen altid været tiltrukket af det forkerte og farlige f.eks. i
en lille hemmelig lejlighed fyldt med en seriemorders souvenirs
eller måske blandt misbrugerne i en af byens mange parker.
Førnævnte Al Pachino er også med til at portrættere en slags
omvendt udviklingshistorie, om hvor langt man kan falde i
storbyens hårde miljø som ensomt individ. I Panik i nåleparken
(1971), spillede han narkomanen Booby, der i sit forhold med
en ung uskyldig kvinde, viste hvordan ulykkelige forhold i
den depraverende by, kan undergrave alle gode intentioner
og relationer. Byens mange facetter er nemlig også ideelle til
at vise, hvor langt man kan falde, selv når man begynder på
gaden.
Dekadencen og depravationen i storbyen synes også at
fremelske superskurke, som ønsker at rense ud i kaosset og skabe
orden på ny, hvilket i sig selv er et rimeligt hæderligt projekt, hvis
ikke det også indebærer massemord og masseundertrykkelse.
Så er det heldigt, at storbyen også vrimler med superhelte
til at fange de freaks, som har ondskabsfulde planer for dens
fremtid, og ærlige hårdtarbejdende politimænd til at fængsle
dem bagefter. Politimanden i storbyen er som karakteristikon
af retfærdighed og den arketypiske, rene amerikaner. Måske
derfor er de mørkeblå politiofficerer ofte blot statister, små
hårdtarbejdende selvopofrende myrer, i storbyens film. Man
ser tit, at de brodne kar har mere potentiale til at indtage
større roller – korrupte politimænd eller vidner dertil. For
at retfærdigheden skal ske fyldest skorter det heller ikke på
advokater, som er endnu en type storbyen karakteriseres af.
Endnu et 'jakkesæt' som kæmper for sine klienter, men måske

allermest for dem selv. Ambitionerne lyder genklang igen og
igen i byen. Storbyen er også her, man tager hen, når man
gerne vil være stjerne. Neonlys og teaterplakater proklamerer
sangerens og skuespillerens muligheder og drømmen om det,
for mange, uopnåelige. Fame (1980) er både en sang af David
Bowie, men det er også en film, der viser hvordan epicenteret
for de sublime kunster, er det hårdeste sted at opholde sig, da
jorden skælver kraftigst her.
Byen er der, hvor man enten klarer den og bliver til noget
eller knuses og går grunde ved fejlslagne forsøg, og dette gælder
for alle brancher. Det er en kliche, der aldrig bliver gammel, og
som altid vil underholde, hvis den er udført med talent.
De mindeværdige karakterer fra storbyen besidder alle
en form for egoisme, som gør dem bemærkelsesværdige. Om
deres renommé eller deres empati styrkes af dette, ja, det er
en helt anden sag. De skiller sig ud ved at turde mere en det
gennemsnitlige menneske, også selvom de kun råder over
dette mod for et øjeblik, som når en vejarbejder råber lumre
bemærkninger til en forbipasserende kvinde, eller når Woody
Allen ter sig og tager alles opmærksomhed. Baggrundens
statister bliver til symboler, som næsten altid er tilstede, når
det er storbyen som karakter, der skal portrætteres. Den rige,
hvide kvinde i pels, den hjemløse i papkasse, vejarbejderen,
jakkesættet, hotdogmanden, gangsteren; alle i uniformer som
udgør den farverige palet af baggrundskarakteristikker for
storbyen. Hovedkaraktererne er nysgerrige, og de udfordrer
storbyen og dens tydelige strukturerer. Man kan sige, at
de personer man husker, altid er dem med et større mod
til forandring, og det gælder både for film generelt og film i
storbyen, men i det store og hele gælder det for menneskeheden.
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Fem film om NewYork
af Casper Tybjerg

NEW YORK SOM ABSTRAKT MØNSTER AF STÅL
Across the Brooklyn Bridge (American Mutoscope & Biograph Co., 1899).
En populær genre i den allertidligste film var de såkaldte Phantom Rides, hvor kameraet er placeret på fronten af et tog og bevæger sig gennem et
landskab. Her kører kameraet over Brooklyn Bridge, og den omgivende stålkonstruktion, der suser forbi, skaber forheksende og sugende abstrakte
billedmønstre. Den udgave af filmen, der ligger på YouTube, er af dårlig kvalitet og giver slet ikke nogen fornemmelse af den overvældende
oplevelse, det er at se filmen på et stort biograflærred. Eksperimentalfilmen, Outerborough (Bill Morrison, 2005), som ligger på Vimeo, består
udelukkende af billederne fra Across the Brooklyn Bridge, der ses både forfra og bagfra på én gang i forskellige hastigheder. Morrison har haft adgang
til det duplikatnegativ, som BFI har lavet på grundlag af en original 68mm-kopi, og her får man et langt bedre indtryk af den oprindelige films
visuelle kvaliteter.

NEW YORK SOM BABELSTÅRNSBYGGERI
Skyscraper Symphony (Robert Florey, 1929)
Den franske filmmand, Robert Florey, lavede denne velkomponerede kortfilm, hvor skyskraberne tårner sig mennesketomme og vældige op
over beskueren, en tilrejsendes blik på en sciencefiction-agtig kolossalarkitektur, der i sin storslåede retlinethed peger frem mod et rationelt ordnet,
myretueagtigt fremtidssamfund. Andre samtidige bysymfoni-agtige film, der udforsker de visuelle muligheder i storbyen i blændende billeder, er
Manhatta (Paul Strand & Charles Sheeler, 1921) og Twenty-Four Dollar Island (Robert Flaherty, 1924).

NEW YORK SOM DRØMMENES KIRKEGÅRD
Der Verlohrene Sohn (Luis Trenker, Tyskland 1936)
I denne mærkelige, tyske film af bjergfilmmageren og nazimedløberen, Luis Trenker, spiller Trenker selv hovedrollen som en tyrolsk alpefører, der
lader sig lokke af en rig amerikanerinde, men hurtigt efter ankomsten til USA synker til bunds i armod. Trenker overtoner direkte fra de hvide
alpetinder til Manhattans grå skyskrabere, men de sidste viser sig langt mere ugæstfri end de første. Hele den midsterste del af filmen er optaget on
location i depressionstidens New York, en næsten ordløs og visuelt overbevisende skildring af livet på verdensbyens bund. Filmens helt ender med at
vende Amerika ryggen og rejse hjem til bjerglandsbyen med dens karske natur, broderede folkedragter og sære, fakkelbeskinnede og halvhedenske
juleritualer.

NEW YORK SOM DEN MEST ROMANTISKE AF ALLE BYER
The Clock (Vincente Minnelli, 1945)
Robert Walker, der især huskes som den psykopatiske Bruno i Hitchcocks Strangers on a Train (1951), er her anderledes sympatisk som en soldat på
kort orlov i New York for første gang. I mylderet møder han en pige (Judy Garland, indtagende som aldrig før eller siden). De forelsker sig, skilles
og forenes igen. Krigstidens tætte regulering af trafikken i New York gjorde det ufarbart at optage filmen on location, så New York medvirker her
kun som bagprojektion og kulisser genskabt i Los Angeles, men Minnelli formår alligevel, som flere kritikere har sagt, at gøre byen til filmens tredje
hovedperson, en velvillig medhjælper i denne nænsomme og intenst romantiske forelskelseshistorie.

NEW YORKS UOVERVINDELIGE, COOL MANGFOLDIGHED
Inside Man (Spike Lee, 2006)
Spike Lee står ikke tilbage for nogen i sin kærlighed til New York, hvor de fleste af hans film foregår. Flere af dem kan bestemt siges at være
kunstneriske bedre og mere ambitiøse end denne forbryderfilm, men den er behændig, veloplagt og humoristisk, en pur fornøjelse både at se
og gense. Denzel Washington med al sin tilbagelænede charme og intelligens er newyorkerpolitimanden, der er oppe mod Clive Owens snu
mesterforbryder, som har besat en Wall Street-bank, han har tænkt sig at røve. Men hvordan? Lee befolker filmen med et galleri af bipersoner,
der viser newyorkernes mangfoldighed og fælles uvilje mod at lade sig imponere eller kyse; det er newyorkerne, der er politimandens bedste kort i
forsøget på at finde modtræk til forbryderens snedige, dobbeltbedrageriske plan.
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Tidløs Metropol
New York optræder mere mangfoldigt gennem
filmhistorien, end nogen skuespiller kunne
drømme om.

New York bliver ikonisk i takt med, at den antager sit klassiske
udtryk.
Dens karakteristiske ‘skyline' er med til at gøre byen til
et genkendeligt sted, og denne genkendelighed kan anvendes
til filmisk fordel. Hvis en film finder sted i omgivelser,
der er bekendte for seeren, får det filmiske indhold mere
gennemslagskraft, fordi seeren kan placere og relatere til
begivenhederne. Dette anvendes i King Kong (1933) i filmens
klimaks, hvor den enorme abe klatrer op i toppen af Empire
State Building. Dette bliver i kraft af kulissens genkendelige
natur både effektfuldt og metaforisk, fordi New York anvendes
som en aktiv medspiller, en rekvisit med karakter. Det antyder,
at monsteret svinger sig i den amerikanske stolthed og
selvforståelse, en effekt der udelukkende kan opnås pga. byens
ikoniske status. New York som milepæl og monument.

af Line Worm Poulsen

D

et er et kendt faktum, at filmbranchen er fyldt med
flydende identiteter. Skuespillere der skifter maske fra
film til film, instruktører der veksler mellem genrer, tendenser
der kommer og går, og folk der ændrer udseende ved hjælp af
special effects. Men det er ikke kun skuespillere og instruktører,
der udlever en myriade af forskellige liv på det store lærred.
Det gør locations også. Steder, der gennem tiden har haft
uendeligt mange identiteter og roller at spille. Sådan et sted er
byen New York.
Siden starten af det 20. århundrede har utallige film
udspillet sig i New York. Byen har ikke blot fungeret som
kulisse; ofte fungerer byen som en aktiv medspiller. Dette bliver
tydeligt, når man tænker på bare nogle af de film, der finder
sted i New York. Breakfast at Tiffany’s (1961) ville ikke have den
samme charme, hvis den foregik i Milano. Taxi Driver (1976)
ville have en helt anden stemning, hvis Robert De Niro rendte
rundt i San Francisco. The Day after Tomorrow (2004) ville ikke
være nær så medrivende, hvis den foregik i Texas – og listen
fortsætter.

BROADWAY, GLAMOUR OG FILMSTJERNER
1940-1960:
1940’erne er mærket af en stemning af overhængende fare og
utryghed – både før og efter Anden Verdenskrig. For at højne
folkets moral og som effektfuld virkelighedsflugt producerer
filmindustrien masser af let underholdning. ‘Babes’ i stedet
for bomber. Røde løbere, ikke røde gader. Som led i denne
forretningsstrategi blomstrer Broadway op, og der produceres
romantiske komedier og musicals i hobetal.
Med enorme filmsucceser som Doll Face (1945), All About
Eve (1950) og Funny Face (1957) fødes der filmstjerner på stribe.
Blandt tidens største navne er Marilyn Monroe, Humphrey
Bogart, Fred Astaire, Bette Davis og Audrey Hepburn. De
bliver fejret og feteret verden over.
Dette fokus på stjernestatus er et vidnesbyrd om
individuel succes, og filmstjernerne bliver symboler på, at den
amerikanske drøm stadig lever. At der trods krigens hærgen,
fortsat er mulighed for egen vinding, berømmelse, skønhed
og økonomisk sikkerhed. New York er midtpunkt for denne
nye stjernefeber, og byen bliver i perioden et sted, der huser
muligheder, drømme og glamour.

BYEN SOM MEKANISME OG IKON
1920-1940:
Starten af det 20. århundrede præges af en optimistisk zeitgeist,
der er betaget af tidens tekniske og mekaniske fremgang. Den
teknologiske udvikling af film, flyvemaskiner, telefoner og radio
sker i rygende hast. I takt med industrialiseringen strømmer
folk til New York fra resten USA og Europa, og befolkningen
vokser dag for dag.
Byen fremstår som en hektisk myretue – en pulserende
organisme fyldt med aktivitet. Befolkningen er en del af det
maskineri, der holder New York kørende, og folket fremstår
som en ensartet masse i den moderne by. Individualiteten
glider bort i skyggen af de høje skyskrabere. Denne tematik
vises i King Vidors The Crowd (1928). Menneskemængden
filmes i fugleperspektiv, så personerne fremstår uden ansigt og
uden personlige særtræk. De er kloner i jakkesæt og hat, frakke
og handsker. The Crowd bliver et udtryk for tidsånden, hvor
mængde og maskine sejrer over menneske, individ og natur.

ANDY WARHOL, AVANTGARDISME OG NY
BØLGE
1960:
Perioden er præget af en stemning af opbrud – både i kultur,
politik og filmindustri. Atombomben truer, de unge vil til orde
og filmindustrien gør op med egne dogmer og forventninger.
De filmiske ny bølger skyller hen over Europa, og det bliver
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tydeligt, at også den amerikanske filmindustri står over for en
omvæltning.
Med avantgardekunst og pop-ikoner indtager en spinkel,
hvidhåret mand et studie i New York.
Andy Warhol og hans Studie 54 bliver afsættet for en
udskejende periode med eksperimentalfilm, 'sex, drugs and
rock ’n’ roll'.
I Warhols film spiller storbyen en afgørende rolle. De
tager nærmest form som New York selv – de er rå, dynamiske,
fyldt med smukke mennesker, stoffer og erotik. De tager ingen
logisk form, men er foranderlige og brutale som storbyer
i nattetimer. Der er intet filter, alt er lovligt, og filmene
er grænseoverskridende og tester publikum. De blander
performancekunst med eksperimentalfilm og forsøger at
fusionere by og menneske.
Til trods for den eksperimentelle udformning bliver
især hans Chelsea Girls (1966) en skandalesucces, og det
vidner om den rebelske, nytænkende tidsånd, som præger
60’erne. Biografgængerne, især de unge, er parate til at blive
konfronteret med uskønne og underlige film, der bryder med
klassisk dramaturgi og konventionelle virkemidler. New York
er i Warhols hænder et kreativt produkt i sig selv, både beskidt
og helligt. Byen får lov til at vise sig fra sin kunstneriske,
avantgardistiske side og beviser sig essentiel for modernitet og
kreativ udvikling.

om New York som en defekt organisme, der huser millioner af
bakterier med pinte sjæle. I denne undergrundsverden hersker
der ingen struktur eller fornuft. Taxachaufføren er drevet frem
af sit vandvid og sine instinkter; vold og sex har den afgørende
magt.
Denne tendens med et filmisk indadvendt, psykologisk
og symptomatisk fokus, fortsætter op gennem 80’erne med
film som Jim Jarmuschs Permanent Vacation (1980). Filmen er et
eksistentielt portræt af en ung dagdriver, der vandrer gennem
byen uden andet mål end at observere dens afkroge og de
forpinte sjæle, han møder undervejs.
Dermed fungerer New York her som en levende
organisme, fyldt med forskellige menneskeskæbner. Her
udspiller sig millioner af menneskeliv, alle med forskellige
fremtider, tragedier, konflikter og sejre.

ROMANTISKE

KOMEDIER OG
UNDERGANG
1990 – NUTID

VERDENS

Som kontrast til Scorseses forpinte og introverte New York
genopliver 90’erne noget af 40’ernes storbycharme og lette
underholdning. Byen bliver i dette årti kulisse for en lang
række romantiske komedier, heriblandt Sleepless in Seattle
(1993), As Good as it Gets (1997) og You’ve got Mail (1998). New
York fungerer enormt godt som romantisk bagtæppe, fordi vi
igennem 40’ernes Broadwayfeber har indlært, at det er et sted
for succes og lykke. Derfor insinuerer filmenes beliggenhed en
åbentlys ‘happy ending'. Dermed er vi som seere garanteret
en lykkelig udgang for filmens hovedpersoner, selvom de ofte
skal gå så grueligt meget galt igennem, inden de får hinanden
til sidst.
Men en sådan happy ending får alle selvfølgelig ikke.
90’erne byder også på en række katastrofefilm, der alle
skaber indlevelse og slagkraft ved at anvende New Yorks
genkendelige udseende. Perioden byder på biografsuccesser
som Independence Day (1996) og The Day After Tomorrow (2004).
Filmene benytter sig af apokalyptiske problematikker og er
med deres underliggende samfundskritik særdeles aktuelle.
Især efter 9/11 har katastrofefilm ekstra relevans og pondus.
Byens katastrofetraume er en realitet, New York som bagtæppe
er derfor et stærkere filmisk virkemiddel. Byen er en vigtig
politisk brik, i en kritik af den moderne verden, fordi den med
sin ikoniske status er metaforisk repræsentativ.

BYENS UNDERBEVIDSTHED - WOODY ALLEN
& SCORSESE
1970-1990:
70’erne slår en ny tone an i filmverdenen – der søges væk fra
historier, som er domineret af ydre hændelser, og fokus flyttes til
de indre, psykologiske fortællinger. Tidens filmånd er introvert
og selvgranskende, der er fokus på rå, upolerede følelser.
New York vender vrangen på sig selv, og alle hemmeligheder
kommer op til overfladen.
70’erne er det årti, hvor Woody Allen skriver sine oder til
New York. Med både Annie Hall (1977) og Manhattan (1979) sætter
Allen byen og dens beboere under lup. Han maler et portræt
af byen, med sin pallette af pseudo-intellektuelle, moderne
newyorkere, deres indre monologer, kærlighedskonflikter og
deres forhold til storbyen.
Allens portrætter er centreret omkring Manhattan – den
pæne del. Filmene er præget af kunst, kultur og romancer.
Der fokuseres på superegoets værdier, som var Manhattan
byens overjeg i denne introverte filmperiode. Der hersker
renhed, og karaktererne følger en hvis orden i form af diverse
samfundsnormer –det er en logisk opbygget verden, vi forstår
og genkender.
Som kontrast til de ydre, pæne værdier laver Scorsese et
filmportræt af den beskidte underbevidsthed. Taxi Driver (1976)
foregår i storbyens defekte undergrund, med alt hvad det
bringer med sig af dekadente emner. Hovedkarakteren, Travis
Bickle, er en psykisk ustabil mand, der lider af søvnløshed og
storhedsvanvid. De våde nattegader og den impressionistiske
brug af storbyens neonlys er med til at underbygge fortællingen

NEW YORKS ROLLE FREMADRETTET
På dette tidspunkt i filmhistorien, har stort set alle tænkelige
scenarier udspillet sig i New York. Alt fra musicals med Fred
Astaire til invasion af aliens i Independence Day. Byens rolle
har været særdeles mangfoldig gennem tiden, den har ændret
form og tilpasset sig i hver enkelt film, den er med i gennem
hundrede år. Det er svært at forestille sig en form, byen endnu
ikke har taget, men måske har New York endnu mere skuespil
at byde på – endnu mere diversitet at vise frem. For det er i
sandhed en flydende by, med mange forskellige ansigter.
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Den uundværlige by
af Nina Houkjær Klausen
Få instruktører mestrer at bruge storbyen som en fundamental del af deres films fortælling og karakterbeskrivelser.
Den mindre kendte, men bestemt ikke mindre interessante Brooklyn-fødte Darren Aronofsky formår i sine
gribende film at bruge New York som drivkraft for narrativet, karakterbeskrivelsen og det syge sind.
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Black Swan (2010). Foto: 20th Century Fox.

LILLE BLANDT DE STORE

lige fra kærlighed, til ensomhed og melankoli, til uhygge,
klaustrofobi og paranoia. Genren, psykologisk thriller, indbyder
til en helt bestemt skildring af storbyen, og det er netop i denne
genre, Aronofsky befinder sig.

G

ennem tiden har filmhistorien budt på mange
fængslende skildringer af storbyen som en essentiel
del af en given fortælling. En analyse af Fritz Langs
storfilm Metropolis (1927) eller Martin Scorseses Taxi Driver (1976)
er ikke fuldendt uden grundige overvejelser af, hvorfor de er sat
netop her.
Når det handler om storbyskildring på film,
er instruktøren Darren Aronofsky spændende at belyse. Han
formår i flere af sine film at fremstille The Empire City som
en by, der både kan være en manifestation af et sygt sind og
samtidig en by, der kan gøre et sygt sind sygere. Filmskildringer
af New York kan bære præg af et bredt spektrum af følelser;

MANIFESTATION
Aronofskys debutspillefilm, Pi, fra 1998 handler om Max,
der er bosat i New York. Max er besat af tal, mønstre og
systemer, og kæmper igennem filmen med at finde frem til et
mønster på børsmarkedet. Filmens fokus kredser dog om Max’
mentale tilstand. Han lider af voldsomme migræneanfald,
han hallucinerer og bliver i løbet af filmen mere og mere
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Den uundværlige by
sind sygere; New York er også selve illustrationen af et sygt sind
og har altså både betydning for fremdriften i fortællingen, men
også for det konnotative eller symbolske plan.
Ligesom Max lider Nina af voldsomme hallucinationer og
vrangforestillinger, sandsynligvis forårsaget af sit hårde fysiske
arbejde, men også påvirket af hendes søgen efter sin indre, sorte
svane, som hun skal portrættere på scenen. Både Pi og Black
Swan følger deres hovedkarakterer tæt, og Aronofsky gør brug af
samme tematikker og symbolske elementer flere steder i filmene.
Lejligheden er, ligesom i Pi, en vigtig location og en central del
af især karakterbeskrivelsen af Nina i Black Swan. Nina bor
sammen med sin mor i en stor, smuk New Yorker-lejlighed,
men man får som tilskuer hurtigt fornemmelsen af, at de ikke
er alene. I modsætning til Max’ ekstremt lille lejlighed er den
næsten kongelige lejlighed i Black Swan med de mange rum og
lange smalle gange nem at gemme sig i. Det kommer til udtryk
halvvejs inde i filmen, hvor Nina ligger med lukkede øjne og
hovedet under vand i lejlighedens badekar. Hun åbner øjnene,
der klippes hurtigt til
hendes
blikretning.
Akkompagneret
af
en pludselig og overstyret lyd, ser hun
sig selv stå bøjet
over badekarret – et
klassisk gyserelement,
designet til at give
tilskueren et chok, og det virker! Denne scene er en af mange,
hvor Ninas jagt på den sorte svane – og hendes metamorfose
dertil – bliver illustreret via hendes vrangforestillinger. Hendes
underbevidsthed leger med hende, og hun ser ofte sig selv i
vinduer, spejle og i fysisk form.
Ninas lejlighed, arbejdsplads og den velkendte subway
i New York udgør en form for symbolsk underbevidsthed og
giver en umiskendelig følelse af forfølgelse. I subwayen – eller
underbevidstheden – som også bliver benyttet flittigt som
location i Pi, sker der uforudsigelige ting, som hverken tilskuer
eller hovedkarakter kan give en rationel forklaring på. Nina ser
sig selv i fysisk form, bliver antastet af en gammel mand – Max
ser en såret mand (måske ham selv?) og finder kort efter en
hjerne (måske hans egen?). Endnu engang formår Aronofsky at
oversætte en vital del af New York – dens subway – til symboler
og et indblik i hovedpersonernes mentale tilstand.

paranoid. Filmens form gør det vanskeligt at skelne mellem
virkelighed og fantasi – bliver han rent faktisk forfulgt, eller er
det hans hjerne, der spiller ham et puds?
Aronofsky har formået at skildre New York på en måde,
der gavner både filmens narrativ og karaktertegning af Max.
De første fem minutter af filmen indikerer en klar fremstilling af
en lukket og klaustrofobisk by – bestående af close-ups af Max’
ansigt, rystede kamerabevægelser, fast forwards og en generel
kaotisk stemning. Det står alt sammen i skarp kontrast til Max’
udtalelser om orden, systemer og mønstre i naturen. Fraværet
af totalbilleder af byen sammenholdt med Max’ ekstremt lille
New Yorker-lejlighed bidrager yderligere til den klaustrofobiske
fornemmelse, man får som tilskuer, og tegner et billede af en
by, hvori det er umuligt at gemme sig for potentielle fjender.
Max sidder flere gange i filmen på en bænk i en park – som er
omringet af hegn, der yderligere understreger fornemmelsen
af indelukkethed – hvor han kigger drømmende på et træ,
hvis blade blæser i
vinden. Det er en klar
kontrast til den travle
og
menneskefyldte
storby, som tydeligt har
en negativ indflydelse
på Max’ i forvejen
forstyrrede sind.
Samtidig er byen
en inkarnation af Max’ psykiske tilstand, hvilket hans lejlighed
er et eksempel på. Gennem filmen lider Max af hallucinationer
og forfølgelsesvanvid. Allerede ti minutter efter filmens start
tror Max, at nogen er ved at bryde ind i hans lejlighed, fordi
han kan se, at håndtaget bevæger sig. Det er selvfølgelig en
vrangforestilling, men det giver seeren en indikation af, at Max
ikke føler sig i sikkerhed nogle steder – ikke engang i sit eget
hjem! Lejligheden kan ses som en metafor på Max’ sind, der
bliver mere og mere sygt. På symbolplan er nogen eller noget
ved at trænge ind Max’ hjerne, og det er kun et spørgsmål
om tid, før han ikke længere kan gemme sig for de ulegemlige
fjender i hans hoved, ligesom han ikke kan gemme sig for byens
fjender i kød og blod.

Nina ligger med lukkede
øjne og hovedet under vand
i lejlighedens badekar.

EN BY, DER GÅR IGEN
Aronofsky fortsætter sin stil og illustrerer tydeligt sin evne
til at bruge New York som en essentiel del af fortællingen
og karakterbeskrivelsen af hovedpersonen. I modsætning
til Pi læner storfilmen Black Swan fra 2010 sig mere op ad
den klassiske Hollywoodfilm og er på mange måder en mere
fuldendt film, hvor New York og storbyen som fænomen
spiller en stadig afgørende rolle.
Black Swan handler om balletdanserinden, Nina Sayers,
der i filmens begyndelse får rollen som svanedronning i en stor
balletopsætning. Filmen viser Ninas hårde fysiske træning, men
fokuserer på Ninas psykiske kamp, som bliver af mere og mere
alvorlig karakter, som filmen skrider frem. Ligesom det gør sig
gældende i Pi, er byen ikke blot med til at gøre et i forvejen sygt

DET SYGE SIND
Darren Aronofsky har en evne til at skildre New York som
en manifestation af et sygt sind, men også til at skildre byen
som netop det, der forårsager, at et sind bliver stadigt sygere.
Hans debutfilm Pi vidner om, at han fra start af har haft en
fantastisk evne til at bruge byen som en vigtig og integreret
del af en given fortælling og karakterbeskrivelse – både på det
dynamiske og det symbolske plan. Det kommer især til udtryk i
den gennemførte og helstøbte Black Swan, som for alvor har gjort
Aronofsky til en central del af den New York'er-filmhistorien.
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af Jakob Freudendal
Christian Bales Wall Street-yuppie myrder og parterer
alt fra hjemløse til kollegaer i American Psycho. Drøm eller
virkelighed? Her får du svaret.
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F

ra Pat Batemans (Christian Bale) penthouselejlighed
kan Paul Allen (Jared Leto) se New York Citys funklende
skyline. Det er ikke til at sige, hvorvidt det er det smukke syn
ud over byen, der aldrig sover, den store mængde alkohol i
hans blod, eller Batemans entusiastiske monolog om bandet
Huey Lewis and the News og nummeret Hip To Be Square, der
har hypnotiseret ham. Alt for sent opdager han, at Bateman
har iført sig en regnfrakke og dækket gulvet til med aviser, alt
imens han står med en kæmpemæssig kødøkse, der inden for
få sekunder vil møde hans kranie med
brutal kraft.
Lyder det af for meget? Det er
det på sin vis også. Den pågældende
sekvens stammer fra filmen American
Psycho (2000), der er baseret på
bestsellerforfatteren Bret Easton Ellis’
omdiskuterede roman af samme navn.
Bogen blev genstand for stor polemik
ved dens udgivelse i 1991, da den
meget eksplicit dyrkede brutal vold –
særligt mod kvinder. Filmen blev da
også afvist af mange biografgængere
grundet dens brug af tilsyneladende
meningsløs vold, hvilket resulterede i en
skuffende indtjening på $15 millioner
(med produktionsomkostninger på $8
millioner).
Med den tidligere barneskuespiller
Christian Bale i hovedrollen som Patrick
Bateman – Wall Street-psykopaten,
der om dagen forsøger at passe sit
ligegyldige job, mens han om aftenen
udlever sine morderiske fantasier –
har filmen da også måtte klinge højst
besynderlig for datidens filmpublikum;
primært for alle dem, der valgte ikke at
se filmen.
Omend overset og misforstået af
sin samtid er American Psycho seksten
år senere kendt som en af årtiets
største kultklassikere. Filmen er nemlig
ikke, som så mange fejlagtigt tror,
en glorificering af meningsløs vold,
men derimod et velreflekteret værk,
der udforsker den moderne verdens
overfladiske natur.

BATEMANS BEKENDELSER

dybt forelskede) sekretær klare jobbet for ham. Bateman er
inkarnationen af 1980’ernes ‘Young Urban Professional’, men
bag den fint polerede overflade skriger den unge New Yorker
om hjælp; for hvorfor er den yderst succesfulde mand ude af
stand til at føle glæde?
I filmens ikoniske åbningsscene viser et evigt panorerende
kamera en gruppe mænd til frokost. Tom snak om alt og intet
fylder lydsiden, mens man som tilskuer søger efter et fokuspunkt
i billedet af nærmest identiske unge mænd i jakkesæt med
tilbagestrøget hår. Kameraet dvæler
ved Bateman, der ingenlunde skiller sig
ud fra resten af forsamlingen – indtil
han forsigtigt fremdrager et lille, hvidt
visitkort fra sin lomme og placerer det
midt på bordet i mellem gruppen. Med
den sirlige skrifttype, Silian Rail, står
der ”Patrick Bateman – Vice President”
skrevet på kortet.
Komplimenterne strømmer ind
over Bateman, der selvtilfreds læner sig
tilbage – indtil endnu et visitkort drevent
bliver taget frem, og Bateman må se sig
overgået. I et nærmest uendeligt closeup mærker vi, hvordan Batemans indre
vrede stiger i et crescendo, indtil han
langsomt slår nederlaget hen og lader
som ingenting – han må bevare sin
polerede overflade.
I American Psycho er man som
tilskuer Batemans fortrolige, idet vi
kan se det, som alle andre i fiktionens
verden tilsyneladende ikke kan: At der
er noget rivende galt med manden. Det
er først langt senere, da den unge Wall
St. direktør direkte råber ind i hovedet
på en bartender, at han vil dolke hende
ihjel og lege med hendes blod, at vi
bliver bekræftet i vores første antagelse.
Det underlige er, at ingen andre
tilsyneladende bemærker truslen og
bartenderen ikke engang så meget, som
skænker ham et blik. Var det en indre
stemme, vi hørte? Måske en fantasi?
Vi ved, at manden er en forstyrret
seriemorder, men hvorfor nægter alle
andre at se det?
New York Citys dunkle gader
virker gang på gang som en slags
mørklægningskammer, hvor Bateman, helt upåvirket af
omverdenen, kan gøre lige, hvad der passer ham; om det så er
partering af kvinder eller mord på hjemløse mænd.
Selv når Bateman fremsætter dødstrusler eller begår mord,
forbliver hans psykotiske natur skjult for alle i diegesen. Med
tomme fraser og lange monologer om eksempelvis Whitney

...han vil
dolke
hende
ihjel
og lege
med
hendes
blod.

På overfladen ser Pat Bateman helt almindelig ud. Iført
sit designerjakkesæt blænder han i ét med baggrunden på
Manhattans eksklusive restauranter, som han dagligt besøger;
enten med sin forlovede (Reese Witherspoon) eller sine Wall
St.-kollegaer. På kontoret kan han gøre, lige hvad der passer
ham – hvilket ofte indebærer at lade hans passionerede (og
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Ingen kan høre dig skrige i New York
Forvirret? American Psycho udfordrer gang på gang
tilskueren til at skelne drøm fra virkelighed, men sandheden
er, at intet i filmen er drøm eller fantasi – alle Batemans mord
har fundet sted. Det, der gør filmen så surrealistisk, er, at det
bliver fuldkommen overset af samtlige karakterer i filmen.
Kimball er ikke en dårlig politimand, men hans efterforskning
bliver forpurret af New Yorkernes kollektive forsøg på at skjule
Batemans uhyrligheder. Ikke fordi de ønsker at dække over
Bateman, men fordi Bateman blot er endnu en identitetsløs
eksistens i storbyens kaos.
Hele filmen igennem bliver
forveksling et tema, der går igen, hvilket
netop påpeger, at alle disse Wall Streetmænd blot er én og samme person.
Ingen ved, hvem Bateman er – gang
på gang bliver han forvekslet med en
af sine utallige andre kollegaer. Det er
netop i denne forveksling, at nøglen
til at forstå American Psycho ligger.
Hvorfor bliver Batemans grusomheder
ikke opdaget? Fordi han simpelthen ikke
eksisterer!
I filmens klimaks bryder Bateman
fuldstændig sammen på sit kontor efter
at have dræbt et utal af mennesker.
Helikoptere cirkler omkring bygningen
med kæmpe lygter peget mod hans
kontor. I desperation ringer han til sin
advokat og bekender stortudende sine
synder. Alt håb virker endnu en gang ude
for Bateman, men i den efterfølgende
scene lever Bateman videre, som om
intet var hændt. Selvom han dræbte
flere politimænd på åben gade, har
hans handlinger ikke haft nogen
konsekvenser. Da han konfronterer sin
advokat med sit opkald, griner han blot
og siger ”god joke.” Faktisk ved han
ikke engang, hvem Bateman er, men
forveksler ham med en af hans mange
kollegaer.
Ligegyldigt hvor højt Bateman
råber til verden, at han er sindssyg og
burde fængsles, bliver han fuldkommen
overhørt, netop fordi han er en spejling
af resten af storbyens eksistenser. Han
er ikke anderledes end nogen af sine
kollegaer; han har ikke gjort noget,
som de ikke selv ville gøre. Hvis de lyttede til Bateman, ville de
blot erkende deres egne synder, og hvorfor skulle de gøre det,
når de lever drømmelivet svævende på toppen af New Yorks
skyskrabere?

Houstons karriere, der alle virker som skrevet på forhånd og
blottet for al personlighed, opretholder Bateman konstant sin
facade. De eneste, der tilsyneladende kan høre Batemans indre
skrig, er hans ofre, når de få sekunder inden deres død bliver
konfronteret med hans psykopatiske jeg.

DRØM ELLER VIRKELIGHED?
Det er ikke kun Batemans råb om hjælp, der bliver overhørt i
storbyen. Selv når han jagter skrigende
prostituerede
igennem
dunkle
lejlighedskomplekser med en larmende
motorsav i hænderne, er der ingen, der
kommer dem til undsætning – hvor er
alle folk henne?
Det virker dybt absurd, at en
skingrende sindssyg seriemorder kan
begå utallige mord uden at blive opdaget
i en by med flere millioner indbyggere.
Gang på gang håber man, at det blot
er en perverteret drøm, man følger –
for hvordan kan vi tro på, at sådanne
uhyrligheder ikke ville blive opdaget
i den virkelige verden? Og der er da
også en række ting, der peger i denne
retning – da Bateman eksempelvis
vender tilbage for at rydde sin lejlighed
op efter et brutalt mord på to kvinder,
finder han lejligheden nydeligt rengjort,
og ikke nok med det bliver han mødt af
en ejendomsmægler, der er i gang med
at sælge lejligheden.
Hvad er der blevet af ligene? Det
er et spørgsmål, som filmen ikke giver
nogen tydelige svar på. Det er, som om
storbyen på magisk vis hjælper Bateman
med at dække over hans ugerninger
ved at opsluge samtlige beviser i sit
mørke indre og dermed hele tiden lade
Bateman opretholde status quo.
Det eneste i diegesen, der kunne
pege på, at det ikke er en drøm, vi
følger, er politimanden Donald Kimball
(Willem Dafoe), der ihærdigt forsøger at
opklare mordet på førnævnte Paul Allen.
Flere gange opsøger han Bateman, og
hver gang vi tror, at psykopatens fald er
nær, bliver han reddet af tilfældigheder:
Da Kimball endelig når frem til, at Allens sidste møde var
med Bateman, bliver han stadig fuldstændig affejet som
gerningsmand, da en lang række øjenvidner hævder at have
set Allen i London efter hans død. Hans telefonsvarer siger da
også, at han er taget til London, men vi ved, at det er Bateman
selv, der har indtalt beskeden – noget, som man ville forvente,
at filmens karakterer også kan høre.

...partering af
kvinder
eller
mord på
hjemløse
mænd.
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Temafilm,Spider-Man!

Superhelte har altid haft
et godt øje til New York.
Ordet kigger nærmere på
det mest kendte bysbarn,
Peter Parker også kendt
som Spider-Man, i
den første spillefilm
om den bebrillede
edderkoppemand.
af Frederik Rune Kristensen
Spider-Man (2002). Foto: Columbia Pictures.

Å

ret var 2002. Maj måned. USA og i særdeleshed New York
havde lidt et hårdt slag på såvel krop som sjæl otte måneder
tidligere, da de to kaprede United Airlines Boing 767’ere var
fløjet ind i to tårne i World Trade Center. Amerikanerne og
New York havde brug for oprejsning – eller i hvert fald noget
let fordøjeligt underholdning, der kunne tage fokus fra den
grimme virkelighed, som var eksploderet ind i nationens urbane
hjerte. Heldigvis stod The Big Apples eget superheltebarn klar i
kulissen, og netsvingeren spandt sin vej ind på det hvide lærred
og ind i de fleste nørdhjerter med Spider-Man (2002).

NEW YORKS EGEN SUPERHELT
De fleste kender historien om Peter Parker. Den nørdede
skolefotograf som kæmper lidt med alle dele af sit liv, indtil
han en dag bliver bidt af en gen-modificeret edderkop på en
high school-ekskursion. Biddet giver ham visse evner som en
edderkop deriblandt evnen til at skyde med edderkoppespind
og stærkt forøgede sanser.
Det er nu fjorten år siden, at Spider-Man kunne ses i
biografer over verden, og mange superheltefilm er blevet udgivet
40

Ordet stiller skarpt på en seværdig film, der relaterer sig særligt til udgivelsens tema.
siden, deriblandt adskillige efterfølgere og en re-boot af SpiderMans eget univers. Alligevel – eller måske nærmere derfor –
kan man mærke en friskhed i denne første instans fra det senere
gennemtærskede univers. Det er på trods af, at historien er en
klassisk oprindelseshistorie mixet med elementer fra klassiske
romantic-comedy og teenage-dramaer.
Filmen er spækket med klichekarakterer; den hjerneløse
bølle som skamløst mobber Peter, den griske snyde-promoter,
som snyder Peter fra en masse penge og selvfølgelig Willem
Dafoe, som skurken Green Goblin. En
skurk så diabolsk og overkarikeret, at
han snildt kunne passe ind i en Austin
Powers film. Men klicheerne bliver
mindre betydningsfulde i filmens
helhed, for den indeholder også
scener, der øjeblikkeligt har skrevet sig
ind filmhistoriens superheltekapitel.
Specielt mindeværdig er scenen, hvor
Mary Jane og Spider-Man deler deres
første kys. Det ikoniske billede af regn,
som siler ned, mens ‘Spidey’ hænger
med hovedet nedad og ‘MJ’, der ligeså
stille fjerner hans maske, er sidenhen
blevet parodieret og eftergjort i utallige
film og tv-serier. Man kan ikke påstå
andet end, at det bare fungerer.

V E L F U N G E R E N D E
KLICHEER

biografprogrammerne de sidste femten år. Fox havde godt nok
to år før kickstartet bølgen med den originale X-Men (2000),
men det var med Spider-Man, at de nye troper blev etableret
med oprindelseshistorien og det lidt skæve univers. En formel
vi har set eftergjort med visse tonale ændringer i essentielle film
som Batman Begins (2005) og Iron-Man (2008).

NEW YORK ONE YEAR AFTER
Og så var der jo, som tidligere
nævnt, den tidsperiode som filmen
udkom i. Der blev eftersigende ikke
foretaget mange ændringer i filmen
efter angrebet på New York d. 11.
September. En trailer, hvor SpiderMan fangede en bande forbrydere
i et edderkoppespind mellem de
to nu sammenstyrtede tårne, blev
trukket tilbage. Og den let kvalmende
afslutningsscene, hvor Spider-Man
lander foran et blafrende ‘Stars And
Stripes’, blev tilføjet. Eftersigende
skulle disse to scener være de eneste
forandringer, men det er svært ikke at
læse angrebet ind i filmens plot.
New York og dens indbyggerne
er nemlig integreret i filmens sidste
akt, hvor Green Goblin har fanget
Mary Jane og en gruppe skoleelever
og lader Spider-Man vælge, hvem
han vil redde. Da Goblin er ved at få
overtaget og gøre det af med SpiderMan, bliver han afledt af nogle lokale
indbyggere, som kaster ting efter ham.
”If you mess with Spider-Man, you
mess with the people of New York”,
råber de efter ham. En by der står
sammen imod de trusler, som kommer.
Symbolikken er tydelig. Især når man
så ser på senere superheltefilm sat i
New York, som fx The Avengers (2012)
hvor befolkningen i byen ikke er andet
end civile mål for rumvæserne.
Det er ikke fordi, at man kan
sige, at Spider-Man havde afgørende
betydning for genopbygningen af en
skadet bysjæl. Men det kan påstås, at
Spider-Man fremstår som en ligeså stærk filmisk beskrivelse
af New York post 9/11, som film der konkret tog fat på det
aktuelle emne som World Trade Center (2006) og Extremely Loud
and Incredibly Close (2011). Desuden vil filmen altid stå som
startpunkt for den bølge af superheltefilm, der skyllede ud over
filmmarkedet – så må man selv bestemme, om det er en positiv
eller negativ ting.

Filmen er
spækket
med klichekarakterer;
den
hjerneløse
bølle ... den
griske snydepromoter ...
og selvfølgelig
Willem Dafoe,
som skurken
Green Goblin.

Casting-holdet bag filmen har gjort
et ganske godt stykke arbejde. Tobey
Maguire er perfekt i rollen som Peter
Parker, og den komiske timing, han
har som nørd, er lige i skabet. Hvem
husker ikke det fantastiske akavede
vink, han leverer til Mary Jane for blot
at opdage, at hun vinker til personerne
bag ham? Hamrende klichéfyldt, men
også hamrende veludført, og det er
svært ikke at trække på smilebåndet.
Kirsten Dunst er charmerende som
Mary Jane, og på trods af sit overspil
kan man ikke benægte, at Willem Dafoe
underholder som personlighedsspaltet
über-skurk. Den bedste casting går
dog ubetinget til J.K. Simmons som
den skruppelløse avisredaktør J. Jonah Jameson. Det er en
sand fornøjelse at se en veloplagt Simmons jonglere mellem
en håndfuld samtaler i en smuk karikatur af den amerikanske
dagsbladshverdag. Simmons står stadig tilbage som en af de
bedste castinger, der har fundet sted i tegneserie-filmhistorien.
Spider-Man fremstår i dag som forgangsfilmen
til den superhelte-film-lavine, der har styrtet ud over

41

Brooklyn er
i sandhed
blevet en del
af storbyen,
og er ikke
længere blot
en forstad til
kulturen og
rigdommens
ø på den
anden side
af broen.

Allen er en
intellektuel, der
ved at lave film
om storbyernes
overklasse og
overdådige
kultur nogle
gange virker
som om, han
prøver at
kompensere
for sit mindre
glamourøse
udgangspunkt.

Det er som
om, at New
York og
dens fem
bykommuner
indkapsler
netop den
amerikanske
drøm

Brooklyn

– fra Allens arbejderkvarter til hipster-heaven.

Brooklyn, der indtil for nyligt har været et rigtigt arbejderkvarter, er ‘in’ både i film, serier og
virkeligheden. Jeg tager her et kig på Brooklyns karriere på film og i fjernsynet.
af Ida Lydom Thompsen
The Cosby Show (1984-1992). Foto: Bill Cosby.
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I Annie Hall (1977), der er stærkt selvbiografisk, ser vi den
unge, bekymrede Alvy Singer vokse op under rutsjebanen på
Coney Island med sin højtråbende, jødiske arbejderfamilie
omkring middagsbordet. Kæresten Annies pæne, øvre
middelklasse virker dræbende kedelig sammenlignet med den
sprudlende New Yorker-familie.
I den for nyligt Oscar-aktuelle film Brooklyn (2015) med
Saoirse Ronan i hovedrollen, fik vi som publikum et rørende
indblik i immigranternes liv, og den kæmpe udfordring det er
at komme til et fremmed land på egen hånd. Brooklyn er i høj
grad også en kærlighedsfilm, men New York er som symbolet
på håb og bedre tider selve grundlaget for historien. Millioner
af mennesker kom fra hele verden til Ellis Island og videre ind
til byen. Om det så var omkring 1900-tallet, hvor HBO-serien
The Knick (2014-) udspiller sig, i 1920’erne hvor The Immigrant
(2013) foregår eller senere omkring 2. Verdenskrig som i
Sophie’s Choice (1982), så har New York og frihedsgudinden for
dem alle været det første skridt mod et alternativt liv.

et er ikke underligt, at Manhattan – som er det område
i verden, der huser flest milliardærer – er beliggenheden
i film og serier om ekstrem rigdom. Penge, dekadence og
grådighed kædes sammen med byen i film som Breakfast at
Tiffany’s (1961) og i serier som Gossip Girl (2007-2012).
Vi er nu som udefrakommende helt med på, hvad det
koster at bo i byen, hvilke typer der passer til hvilke kvarterer, og
at 5th Avenue ikke bare er et sted, man slår sig ned, efter at man
er kommet ind med firetoget. Film og serier om Manhattans
baghave Brooklyn pibler dog frem fra alle kanter og bytter
Upper West Side og Soho ud med Bushwick og Williamsburg.

10’ERNES HOTTESTE, 00’ERNE NOTTESTE
Sex and the City-fans vil måske kunne huske Carrie og co.
gispe over Mirandas beslutning om at flytte til Brooklyn med
sin mand og søn i seriens sjette sæson (2004). Veninderne kunne
nærmest ikke sige bydelens navn uden at være ved kaste op ud
over deres dyre stiletter. Hun kunne ligeså godt være flyttet til
en anden planet, for Manhattan var en enorm del af deres
egen selvforståelse. En lille modeø afkoblet fra resten af USA.
Med serien Girls blev Manhattans modeuger, A-list
parties og ubetalelige boliger skiftet ud med 1-værelses
lejligheder, skodjobs og smadrede fester i industrikvarterer, men
beholdte Sex and the Citys fokus på mænd, venindekonflikter
og snobbede attituder. I Girls er Brooklyn 10’ernes svar på
Greenwich Village og andre kunstnerkvarterer. Brooklyns
nyerhvervede ‘hipsterhed’ er den naturlige reaktion på en by,
der vokser og forandrer sig.
Men
Brooklyn
huser
andet
end
hvide
universitetsstuderende, der skal finde sig selv i voksenlivet.
Bydelen er et af de mest diverse etniske områder i USA, der
repræsenterer så godt som alle folkeslag. Afroamerikanere,
irere, rumænere, kinesere, puertoricanere med flere har alle
områder, hvor deres kultur dyrkes. Det italienske miljø kan ses
i Saturday Night Fever (1977), det irske i White Irish Drinkers (2010),
det fattigere afroamerikanske samfund i The Landlord (1970),
mens det pænere er repræsenteret i The Cosby Show (1984-92),
hvor den altid moraliserende og belærende far, Cliff Huxtable
(Bill Cosby), er i førersædet. ‘Oh well’.

HELE USA'S NEW YORK
Byen New York og dens forskellige bydele fylder ekstremt meget
i amerikansk film. Om det så er historier om unge, smarte
kvinder, der leder efter kærligheden i storbyen, børsmæglere på
Wall Street eller fattige arbejdere, der ikke har succes med den
amerikanske drøm, så favner byen dem alle og bliver enten en
hjælper eller modstander i vejen til det lykkelige liv. Forfatteren
Paul Auster, der selv bor i og skriver historier om New York, har
lagt mærke til, at forfattere fra hele landet skriver fortællinger,
der foregår i byen. Og ikke bare historier, der finder sted der,
men historier, hvor byen simpelthen er en karakter i sig selv.
USA er politisk dybt splittet, og New York adskiller sig
en del fra resten af landet. Selvom der er løbet meget vand
i åen siden 70’erne, er der stadig noget om det, som Woody
Allens karakter i Annie Hall siger i filmen: ”Don’t you see the
rest of the country looks upon New York like we’re left-wing,
communist, Jewish, homosexual pornographers? I think of us
that way sometimes, and I live here”. Alligevel så er byen netop
et symbol på succes, diversitet, barsked, kunst, glamour og
historie. Det er som om, at New York og dens fem bykommuner
indkapsler netop den amerikanske drøm; et sted, hvor folk fra
hele verden mødes, og hvor man kan gå fra ingenting til alting.
Brooklyn er i sandhed blevet en del af storbyen og er ikke
længere blot en forstad til kulturen og rigdommens ø på den
anden side af broen. I Saturday Night Fever (1977) længes Tony
Manero efter at komme væk fra stedet, og i Reqiuem for a Dream
(2000) er Brooklyn et forvrænget og ulækkert sted. I den nyere
serie The Affair (2014-) derimod er Brooklyn et rigt og smukt
område, og i komedieserierne Brooklyn Nine Nine (2013-) og 2
Broke Girls (2011-) tages der tykt pis på kvarterets hipsterkultur.
Måske handler blåstemplingen af Brooklyn om, at
den hvide, kreative klasse for alvor er rykket ind i området,
men man kan håbe, at det lige så meget er af kærlighed til
mangfoldigheden og autenticiteten, der følger med områder,
der huser folk fra hele verden og fra alle socialklasser.

THE MELTING POT
Jøder, og de ortodokse af slagsen, er også velrepræsenterede
i bydelen og især omkring Williamsburg. Og man kan næsten
ikke tale om Brooklyn og jøder uden også at tale om Woody
Allen, der må siges at være den største filmpersonlighed fra
dette område. Hans opvækst, omgivelser og omgangskreds
bliver flittigt behandlet af hans kyniske, ironiske humor. Allen
er en intellektuel, der ved at lave film om storbyernes overklasse
og overdådige kultur nogle gange virker som om, han prøver
at kompensere for sit mindre glamourøse udgangspunkt. Dog
er man ikke i tvivl om, at der gemmer sig en stor kærlighed til
bydelen i Allens film.
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Synd og
soning
i storbyen

Martin Scorseses gennembrudsfilm fra 1973 introducerede
en lang række af de temaer, der blev karakteristiske for hans
efterfølgende produktioner. Udgangspunktet var hans opvækst
som barn og ung i New Yorks Little Italy.
af Peter Christian Rude
Mean Streets (1973). Foto: Warner Bros.
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Synd og soning i storbyen

"Who's
gonna
help
him,
if I
don't?"

I

begyndelsen af Martin Scorseses Mean Streets (1973), mens
billedet endnu er sort, lyder en hviskende stemme. Stemmen
fungerer som en slags utraditionel ouverture. Den formår på
effektiv vis at slå filmens grundstemning an, men står samtidig
uden for den egentlige fortælling.
Ouverturen lyder: "You don't make up for your sins in the
church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is
bullshit, and you know it.” Således præsenteres seeren, ganske
vist på en noget hårdkogt facon, for det religiøse hovedmotiv
om synd og soning, der lige fra begyndelsen underbygger Mean
Streets som et gangsterdrama.
Det er Scorsese selv, der hvisker. Og det er ikke uden
grund. Mean Streets er nemlig, for mig at se, hans mest personlige
film. Den foregår i New Yorks Little Italy, hvor instruktøren
selv voksede op, og som i samtiden var gennemsyret af lige dele
katolsk tro og organiseret kriminalitet.
Hovedpersonen, den unge Charlie (Harvey Keitel),
overtager Scorseses hjemmestrikkede teologi, hvor

Mean Streets (1973). Foto: Warner Bros.
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Tema – New York
De to går tur ved stranden, og hun afbryder hans
underholdende ordstrøm med sin alvorlige besked: "I'm really
gonna take that apartment. The one up-town." Tidligere har
hun sagt noget lignende, og Charlie opfordrer hende noget
irriteret til denne gang at gøre alvor af sine ord: "What are
you waiting for?" Hun svarer håbefuldt: "You." Charlie griner
nervøst og kommer med en række undskyldninger for at blive
i nabolaget. Teresa slår dog hovedet på sømmet, og spørger
ham direkte, hvad han mon er bange for. Hun pointerer, at
Charlie ødelægger sine fremtidsmuligheder i Little Italy,
hvor han omgås tabere som deres fætter Johnny Boy. Charlie
vender vredt argumentet på hovedet og investerer sig selv med
moralsk autoritet, idet han om fætteren siger: "Who's gonna
help him if I don't?" og noget selvsmigrende tilføjer: "Nobody
tries anymore [...] Francis of Assisi had it all down." Charlie er
dog ikke den umbriske helgen, men tværtimod en sumprotte.
Teresa fremstiller det umulige i hans forsæt, idet hun grinende
siger: "Saint Francis didn't run numbers."

syndsforladelse ikke opnås i skriftestolen, men gennem
hverdagens næstekærlige handlinger. Han længes efter at blive
helgen, en slags moderne Frans af Assisi, men er i bund og
grund ikke andet end en lille gangster. Han er fanget i det
farlige og klassiske spil mellem dyd og tilbøjelighed og kan
hverken realisere sig selv som kristen ridder eller hårdhudet
kriminel. Som en slags bodsgerning fører han opsyn med sin
mildest talt selvdestruktive fætter Johnny Boy (Robert De Niro),
ligesom han ses med hende, som ingen andre vil vide af, nemlig
epileptikeren Teresa (Amy Robinson), der tilmed er Johnny
Boys kusine. I virkeligheden hjælper han dog kun sig selv, og
hans selvopofrelse ender katastrofalt.

LITTLE ITALY SOM SKÆRSILD
Ofte har Scorsese benyttet sig af New York som kulisse, og
hver gang lader han storbyen træde frem på en ny måde. I
Mean Streets fremstilles Little Italy som en slags skærsild, der
på underlig vis er afsondret fra det øvrige New York. Det er et
kvarter, hvor den generelle arkitektur tangerer det anonyme;
hvor lejlighederne er små og overfyldte og hvor gaderne,
som titlen netop antyder, er tarvelige. Her findes porten til
underverdenen! Charlie går på natklub, og Scorsese benytter
sig pludselig af en ekspressionistisk æstetik, der foregriber det
surrealistiske helvede på jorden hans senere film, Taxi Driver
(1976), indeholder. Vi befinder os nu i hovedpersonens indre.
Filmen køres i slowmotion, mens Charlie sætter ord på sine
tanker. Samtidig filtreres virkeligheden gennem farven rød. Den
åbner for alle mulige konnotationer, men må i Charlies tilfælde
først og fremmest forstås som et hint om de evige flammer. Og
flammen er i Mean Streets et ledemotiv. Charlie holder flere
gange hånden over ilden i et forsøg på både at teste og pine sig
selv. Første gang gør han det ved et votivlys i kirken, mens han
spekulerer over helvedets både fysiske og åndelige side.
Charlie er desperat. Han søger frelsen, men er på sikker
vej mod fortabelsen. Hans tragedie hviler på et grundlæggende
selvbedrag. Han anerkender nemlig ikke, at han må bryde op
med sine rødder og flytte fra nabolaget, hvis han virkelig vil
omlægge sit liv. Charlie er dybt provinsiel, et stædigt medlem af
den italienske landsby på Manhattans sydspids, og forestillingen
om at bevæge sig blot lidt længere opad halvøen forekommer
ham så absurd, at den ikke engang kan overvejes som mulighed.

"CRAZY"
Teresa foragter nok Johnny Boy, som hun anser for den
dødvægt, der trækker Charlie ned i fortabelsen. Men hun
indser ikke, at han i virkeligheden minder om hende selv. Hun
affejer ham som "crazy", hvilket er en rigtig observation i den
forstand, at han fungerer som en slags hofnar. Han nægter at
spille med på gangsternes regler og gør systematisk grin med
deres tomme æreskodeks. Ligesom hende gør han oprør mod
et samfund, som han har svært ved at identificere sig med.
Johnny Boy er ham, der sprænger postkasser i luften og skyder
efter Empire State Buildings silhuet. Han kommer dog først
for alvor i problemer i det øjeblik, hvor han nægter at betale
lånehajen Michael (Richard Romanus) og tilmed fornærmer
ham ved at vifte en pistol foran hans næse. Charlie prøver af
alle kræfter at få de to forligt, men Johnny Boy lader sig ikke
styre. Han er den spedalske, der spreder ulykke, hvor end han
går, og som ingen andre end gangsteren med helgenambitioner
bekymrer sig om.
Mean Streets er både en levendegørelse af Scorseses egne
erfaringer med at vokse op i Little Italy og en dramatisering
af hans teologiske idéer om frelse og fortabelse. I slutningen
af filmen må Charlie, Teresa og Johnny Boy flygte fra Little
Italy, fordi sidstnævnte er dødsdømt af lånehajen Michael. Nu
involverer instruktøren atter sig selv ved at spille lejemorderen,
der jagter dem i bil. Han skyder. De mister kontrol over bilen.
Men hvorvidt det lykkes ham at dræbe dem, er uklart.
På samme måde gjorde Martin Scorsese heller ikke
endegyldigt op med sin fortids oplevelser og betragtninger
i Mean Streets. Tværtimod bearbejdede han disse ind til de
temaer, der senere blev karakteristiske for hans film. Mean Streets
fremstår nu som den grundsten, hvorpå hans produktion blev
bygget. De eksistentielle helte, der konstant balancerer mellem
synd og soning, går igennem hele filmproduktionen som en rød
tråd.

DEN TILLOKKENDE TERESA
Charlie er i centrum af fortællingen, men han står dog ikke
alene. Intrigen bæres af et trekantsdrama, hvor Charlie udgør
den ene pol, mens de to andre bæres af den kugleskøre Johnny
Boy og den tillokkende Teresa. Fremtiden ser lysest ud for
Teresa, der udtrykker et oprigtigt ønske om at flytte væk. Hun
er et fremmedelement i lokalsamfundet, hvor hun ikke opfattes
som epileptiker, men derimod som sindssyg. Hun gennemskuer
dog til en vis grad nabolagets logik, og fungerer tilmed som
orakel over for Charlie.
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Ordets kærlighedserklæring stiller skarpt på en temarelevant film, der mangler kærlighed – i hvert fald fra alle andre end
den pågældende skribent.

Alle åbninger på vid gab
K

af Rikke Bjørnholt Fink

dualisme udfolder sig som et stort sammenhængende, organisk
væsen. Badet i blødt, orange lys og tilsat quirky indiefolk
veksles der mellem totaler og de tætteste nærbilleder. Det ville
være synd bare at kalde det et orgie, for i filmen er det selve
manifestationen af alt det smukke og sunde, man kan finde
frem til, hvis man blot smider hæmningerne og lader det hele
skylle ind over sig. Justin Bond bemærker lidt ironisk, at det er
ligesom 60'erne – bare med mindre håb, men det er helt klart,
at Shortbus er et sted, hvor man både som seer og besøgende
kan føle sig tryg – i et miljø, hvor seksualitet, køn og social
status for et øjeblik kun betyder præcis så meget, som man
ønsker, at det skal.
Såvel konservative idealer for anstændighed som vestlige
kropsidealer er blevet kastet væk. Sexscener filmes fra alle
vinkler inklusive dem, hvorfra man for alvor ser alt det, der
klippes og poseres væk i de fleste films erotiske sekvenser. Hår
er, hvor hår er, og bryster behøver ikke altid at sidde perfekt i
hvad end tøj – eller mangel på samme – man nu bærer. Hertil
skal det siges, at man på settet til Shortbus efterlevede filmens
budskab og tagline. Alt, hvad man ser, er ifølge skaberne en
gruppe mennesker med et brændende ønske om at have sex
med hinanden.

ombinationen af totalt usimuleret sex og en meget reel offManhattan følelse, gør denne film til en af de allerbedste
indiefremstillinger af New York. Taglinen ”Open your mind
– and everything else” er uendeligt præcis i sig selv. Hvor de
fleste film gennem historien har opfundet metaforer for sex,
er sex i Shortbus (2006) en metafor for alle de hemmeligheder,
problemer og frustrationer, som vi alle bærer rundt på uden at
lukke nogen ind.

ÅBENT SIND
Hovedpersonen, Sofia, har en praksis, hvor hun med
pilatesbold og girafsprog vejleder om kommunikation og sex.
Da hun møder det homoseksuelle par, Jamie og Jamie, kommer
hun efter en frustrerende session til at fortælle dem sin største
hemmelighed: Hun har aldrig fået en orgasme. Hendes opgør
med sin fortid og sit små-ærgerlige ægteskab bliver i filmen vist
parallelt med hendes søgen efter den ultimative ekstase.
Vi følger også den ene halvdel af det homoseksuelle par,
Jamie, der er på selvmordets rand, fordi han aldrig for alvor har
lukket nogen ind i sit liv – hverken i overført eller bogstavelig
forstand. Hans sidste bidrag til verden skal være et cinematisk
selvmordsbrev med optagelser af alt fra historien om en mand,
der døde i en jacuzzi til et imponerende blowjob på sig selv.
Det vigtigste, der sker for Sofia og Jamie henholdsvis, er at
de holder op med at lade som om, alt er fint. Hver især bliver
de i løbet af filmen overtalt til at involvere andre mennesker i
deres frustrationer – om det så er en deprimeret dominatrix
eller stalker’en fra bygningen ved siden af. Netop det at kaste
sin ubrydelige skal væk er i filmen den eneste mulighed, hvis
man skal klare sig i New York. I en overfyldt by eksisterer
ensomheden overalt og bliver kun forstærket af alle de smukke,
succesfulde mennesker, der indtager gaderne hver dag.
Sofias virke som parterapeut, hvor hun rådgiver mondæne,
frustrerede par, der hverken kan snakke eller klimakse sammen,
bliver brugt som kontrast til de åbne døre og sind, der møder
én i sex-klubben, Shortbus.

DET ENESTE STED HVOR DER ER FOR MEGET
PLADS
Tanker om hvordan 9/11 forandrede byen fylder meget i denne
film, der er lavet med 00'ernes terrorparanoia i baghovedet.
De fleste skud af byen er i filmen animerede og ligner en slags
eventyrland i tyggegummifarver eller et papmachélandskab af
skyskrabere og floder, hvorover kameraet svæver frit ind og ud
af lejligheder og fortæller os historier om deres beboere. Lige
netop den tomme plads ved Ground Zero får derfor lov til at
springe lige så meget i øjnene, som den gør i virkelighedens by,
hvor man ellers aldrig lader til at vige for at introducere et par
etager mere.
9/11 er i Shortbus den definerende begivenhed, der åbnede
vestens øjne for menneskelivets skrøbelighed. Bevidstheden
om at der nu er endnu en uretfærdig måde at dø på, og den
tilhørende omfavnelse af livet, er ifølge sexklubmistress, Justin
Bond, en af de ting, der får unge mennesker til at længes
mod New York. De kommer for at være i nærheden af den
største historiske begivenhed, der er sket i éns foreløbige liv,
når man hverken har kendt varme eller kolde krige; de ønsker
at konfrontere grusomheden i stedet for at glemme den. Lige
netop derfor har de nok udmærkede chancer for at blive en del
af det outrerede, penetrerbare New York, hvor man hverken er
alene med sin terrorfrygt, belastede fortid, kedelige parforhold
eller manglende orgasme.

ÅBEN KROP
Jamie og Jamie mener helt klart, at et præorgasmisk tilfælde
som Sofia kun kan finde det, hun søger i Brooklyn; nærmere
præcist i Shortbus, der på en og samme tid agerer ‘queer’politisk samlingspunkt, koncertsted, indiebiograf og ikke
mindst sexklub. Her byder den androgyne mistress, Justin
Bond, velkommen på en aften, hvor der, ud over de sædvanlige
kødelige aktiviteter, er arrangeret en meget kedelig filmfestival,
så folk kan føle sig intellektuelle.
Hjertet af klubben er udgjort af et stort rum, hvor
mænd, kvinder og alle midtimellem eller uden for den kønslige
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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.
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Følgende
100 stk 7 DKK

Galerie Art Silk (BestBuy)
Gramvægt m/2:

350
Afsendelse
Normal DD/MM
Spar
1 dag
Expres + 200,Spar 2 dage
Expres + 1000,-

235 DKK

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

160 DKK

51

www.BilligTryksag.dk

•

Tlf.: 86 32 30 33

•

Info@billigTryksag.dk

•

Rugvænget 3, Grenaa 8500

Ekstraprodukter til visitkort:

Ingen valgte

1

Din fagforening.
Din fagforening.
Dit netværk til karrieren.
Dit netværk til karrieren.

