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i alle udgivelser
Ordet. Fra piskesmældene i
det hvide bånd til fish storys
japanske punkrock. Fra Herzogs
umiskendelige monologer og til synthesizerens
toner i flugtaktion new york har lyden været
en essentiel del af alle filmoplevelser, der er blevet
beskrevet i dette tidsskrifts sider.
Derfor er det på høje tid at dedikere en
udgivelse til dette aspekt af filmsproget, der
måske ofte bliver overset, men aldrig overhørt.
Velkommen til Ordet nr. 38, skrevet i lydens
tegn.
Lad der ikke herske nogen tvivl: Med denne
udgivelse har vi på redaktionen gabt over et
gigantisk emne. Ikke fordi, at det er så uløseligt
forbundet til den menneskelige tilstand som vold
og ekstase. Ej heller fordi, at det er forankret i
geografien, som det var tilfældet med Japan og
New York. Lyd er et gigantisk emne, fordi den
på samme tid er så æterisk og så håndgribelig. Vi
føler den i vores maver og hjerter, men når vi skal
sætte ord på vores oplevelser, kommer vi ofte til
kort. Og nu vil vi forsøge at fastfryse bølger i vores
tekster, forankre dem med skrifttegn og nagle
dem fast med vores tastninger. Det er dermed
en opfordring af den allerinderligste slags, når
vi siger, at du skal opsøge værkerne, som vi så
frådende har kastet os over i denne udgivelse. For
vi kan kun gøre så meget. Vi kan kun pege dig
i den rigtige retning – og forhåbentlig gøre din
oplevelse rigere.
For hvad end det drejer sig om Frank
Warners virtuose arbejde i raging bull eller
det asketiske udtryk i Bressons en dødsdømt
flygter, skal lyden høres – musikken skal føles.
Som Nick Cave synger:
“And some people say it’s just rock ‘n roll.
Oh, but it gets you right down to your soul.”
Og sådan er det med filmene, vi skriver om.
Hvorfor ellers gøre det?
God fornøjelse.
en har været der

af
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Interview med Puk Grasten
Hvad ville du gøre, hvis en kvinde blev voldtaget foran din
hoveddør? Det er disse tanker, der ligger instruktør Puk
Grasten på sinde i hendes debutfilm 37.
7

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

Vores
medmenneskelighed
er ved at forsvinde
af Ditte Fiil Ravn

“D

at se,
hvor meget debat 37 kan skabe.” skriver
Puk Grasten til mig i en mail. Hun er just
kommet hjem fra New York, hvor hendes
debutfilm er blevet vist frem for den gængse amerikaner. Hidtil
var det kun hendes filmnørder og professorer fra NYU og et
europæisk festivalspublikum, der havde set filmen. Og de var
begejstrede for 37; filmen som fortæller om de mennesker, der så
handlingsløse til, dengang 28-årige Kitty Genovese blev brutalt
voldtaget og myrdet i Kew Gardens, Queens, New York i 1964.
Ifølge New York Times så 37 mennesker til uden at ringe til
politiet eller hjælpe den forsvarsløse Kitty. Et minde, der er gået
hen og blevet en skamplet i nyere amerikansk historie.
Så Puk var spændt. Spændt på hvordan den almindelige
amerikaner, der hverken er filmkender eller distanceret
europæer, ville tage imod en film, der italesætter det, alle helst vil
glemme. Hun har selv oplevet, hvordan hendes venner diskret
lagde låg på samtalen, når hun bragte navnet Kitty Genovese
op, mens de huskede hende på, at det var noget der skete én
gang. Samme slags fortælling har ikke gentaget sig siden hen.
Men Puk tvivlede på, at magtesløsheden kun var et
symptom på 60’ernes store sociale omvæltninger og en
tilfældig forening af handlingslammede individer. I en tid, hvor
majoriteten hellere vil nikke med end at slå knytnæven i bordet,
når vi taler om frygten for det fremmede, lader det til, at Kitty
Genoveses død ikke var en unik begivenhed – det var blot endnu
et dødsstød til den medmenneskelighed, som Puk mener, er ved
at forsvinde. Det er den debat, hun gerne vil starte med 37.

Graduate Film Program og indspillede først kortfilmen og
senere hen spillefilmen 37. Debutfilmen tog Puk de første skridt
imod, dengang hun sad på bagsædet i en gul taxa og lyttede
med på bilradioen.
“Der var et program, hvor værterne fortalte, at de havde
hørt om en ældre dame, der var låst inde på sit toilet i Paris.
Hun kunne ikke komme ud og hamrede på rørene i håb om, at
nogle af naboerne ville høre hende, men ingen kom og hjalp.
Hun var derinde i flere dage. De synes, det var sådan en sjov
ting, at det kunne ske i en storby, men det fik mig til at tænke på,
at jeg slet ikke kendte mine naboer. Jeg kunne høre dem, men
jeg kendte jo ikke til dem.
Jeg begyndte at undersøge fænomenet storbymentalitet
og bystander-effekten. Min søster, der har læst meget om
statsopbygning, spurgte, om jeg nogensinde havde hørt om Kitty
Genovese. Jeg gik straks i gang med at læse om hende, og hele
historien indkapslede alle de følelser, jeg havde omkring emnet.
For det handlede om at pege fingre og give nogen ansvaret.
Politiofficererne dengang sagde, at der var 37, der så det, og
man tænker … hvordan kan I vide det? Det var interessant,
fordi det viste, hvordan alle bare fra starten af, prøvede at
tørre skylden af på hinanden i den sag. Man sagde bare, at det
snakker vi ikke om, og det er ikke vores skyld. Så kan vi blive
ved med at pege fingre i uendelighed.”
Fascinationen blev til en kortfilm om mordet set fra et
jødisk ægtepars vinduer. Men det var ikke fyldestgørende nok i
Puks optik: “Jeg synes kortfilmen var god, men den udforskede
bare ikke den del af emnet som trigger mig allermest. Nemlig
hvordan vores samfund og byen i dag er begyndt at være meget
mere lukket.”
Den kommentar får Puk og mig til at falde i snak om den
by, vi sidder i. Hvem der bor her, hvor gruppeopdelt det er, og
det samme gælder for New York, fortæller hun. Spørger jeg til
et bestemt område, kan hun sige hvilken type, der bor der, hvor
meget de tjener og alskens andet bare ud fra adressen.

et har været meget overvældende

FANGET BLANDT NABOER
Puks mail lander hos mig nogle uger efter, at vi mødtes over
en kop kaffe på Vesterbro. En bydel jeg længe har kaldt hjem,
hvilket Puk først skal begynde på nu. De sidste syv år har hun
tilbragt i New York, hvor hun fik sin uddannelse på NYU Tisch
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Hvordan skaber
man forståelse for
mennesker, der
vender det blinde
øje til?

37 (2016). Foto: Regner Grasten Film.

ikke være her, for det hele var løgn, en røverhistorie. Der var
bare det, at manden var i 50’erne, så man tænkte, hvad taler
du om - det skete i 1964, du var et lille barn! Dem der stadig er
tilbage fra dengang, flyttede også ud lige efter det var sket, fordi
der kom mange journalister efter dem. De kunne ikke få lov at
glemme det.”
Det gjorde ondt, da de måtte acceptere, at de ikke kunne
filme i Kew Gardens, husker Puk: ”Jeg ville bare ønske, at jeg
kunne have vist dem mit manuskript. Min film handler ikke
om at udstille dem. Jeg vil vise, at det kan ske i København,
det kan ske overalt. Det er idéen om menneskets natur i disse
situationer.”

“Vi mennesker finder sammen i grupper. Det, synes jeg,
er værd at udforske, for selvom filmen foregår i 1964, så er det
meget af det samme, der sker i dag. Kortfilmen handlede om
frygten, men ikke om det større sociologiske aspekt: Hvordan
vi reagerer ens i situationer, selvom vi alle er vidt forskellige.”

ET ÅBENT SÅR
Skyggen der lagde sig over Kew Gardens, efter Kitty Genovese
blev myrdet, hænger der stadig i dag. Puk drømte om at optage
filmen i det sted, hvor de forskellige sociale klasser lå klods op
ad hinanden. Kunstnerne i Tudor-bygninger, middelklassen i
de sociale boligbyggerier og førkrigshuse, hvor den højere klasse
huserede. ”Det var trip-trap-træsko af alle sociale lag, og det
minisamfund ville jeg gerne vise.”
“Men da vi gik rundt derude, og da jeg lavede research,
kunne jeg godt mærke, at beboerne var mistænksomme og langt
fra trygge ved vores tilstedeværelse. Da vi så tog derud med
producer, kameramand og gennemgik stedet, så stormede en
nabo imod os. Han fortalte, at han havde været der dengang,
og at han ringede til politiet. Han gjorde det klart, at vi skulle

DEN TRYGGE DRØM
Det jødiske ægtepar fra kortfilmen er blevet en lille del af et større
karaktergalleri i spillefilmen. Der er den unge Troy, hvis forældre
er splittet mellem troen på muligheder og de barske realiteter
afroamerikanere lever under. Den katolske kernefamilie, der er
ved at gå i opløsning med en mønsterbrydende fader og den
grænsesøgende søn Billy. Det ældre ægtepar, der tager sig af
9

Vores medmenneskelighed er ved at forsvinde – Interview med Puk Grasten
Børnene er i stand til at fornemme huset, mærke vandet der
drypper fra rørene, og de er bevidste om, at det er ved at gå
galt. Men den nat får de frarøvet deres uskyld, som da Troy ser
sine forældre dække vinduerne til. De bliver voksne den aften,
fordi de ser mordet og vil prøve at hjælpe, men bliver stoppet.”
På den måde skiller 37 vandene, og det er Puk ganske
klar over. Hun ved, hun kunne have lavet en sober og
ligefrem dokumentar om emnet, men hun følte, at hun som
udefrakommende dansker kunne bringe en dimension til
historien, andre filmskabere ville holde sig fra.
“Jeg tror måske, at hvis en amerikaner skulle have lavet
den, ville man være bange for at træde nogle over fødderne og
måske ikke få det samme kendskab til, hvad det er, der trigger
de her mennesker til at blive, hvor de står. Hvad er det, de
har imod andre? Hvorfor føler de sig trygge i deres egen lille
gruppe? Så jeg følte, jeg havde en frihed til at tage noget, der
var så vigtigt for mange og lave det visuelt anderledes. Jeg tog
et emne, som jeg synes, jeg har behandlet med respekt, men jeg
tror også nogle vil finde det provokerende.”
Provokerende fordi Kittys mord ikke er i centrum, men
formindsket til en sidehistorie, der er et symptom på den større
fortælling. Fordi den nærmest helgenkårede Kitty får mindre
taletid end de presseudskældte og forhadte beboere, der
ændrede amerikanernes selvforståelse. Fordi det står klart, når
man ser 37, at den ikke handler om Kittys død, men om dem
der lod det ske.
“For mig er det uhyggelige her, at forældrene egentlig er de
onde, og ikke kun morderen. Kitty er symbolet på det fremmede
og farlige samfund, som tvinger os til at tage stilling til, om vi vil
hjælpe eller ej. Netop derfor er morderen også kun en skygge
i filmen. Jeg ville ikke personificere det, for så blev det nemlig
bare en ting, der skete én gang. Det var ikke sådan, det skulle
være. For jeg ville starte en samtale om, hvad det er, vi gør med
den nye generation og børnene. De kæmper konstant for at lave
en forandring, men vi bliver ved med at prædike, at vi ikke skal
blande os i dit og dat og flygtningekrisen og de andre gruppers
problemer. Vi lærer det igennem de voksne. Samfundet lærer
forældrene, der lærer børnene, og det er efterhånden blevet en
velsmurt og selvkørende maskine.”
Efter 37 bliver Puks næste projekt hjemme i Danmark,
og det er en filmatisering af Janne Tellers hvis der var krig i
norden. Igen vil hun gå på klingen med samfundets forfald, i
historien om nationalismens spredning i samfund, hvor børnene
bliver taberne, mens forældrene tilpasser sig gruppens fatale
udvikling. De samme emner som i 37 indrømmer Puk, men
måske er det også her, hendes passion som filmskaber ligger.
“Jeg synes vores medmenneskelighed er ved at forsvinde,
fordi vi prøver at beskytte vores egne ting. Jeg tænker da også
på, at jeg kan prædike, men hvad gør jeg egentlig selv? Og der
håber jeg jo, at filmmediet kan blive mit udtryk.”

barnebarnet Debbie, der savner sin psykotiske mor, og den
fortabte hippie Sam, der driver dagene væk. Men hvordan
skaber man forståelse for mennesker, der vender det blinde
øje til, når de kan stoppe mord og ødelæggelse? Kan man
overhovedet selv forstå de karakterer, man kreerer?
“Jeg ville kunne forstå dem, og helt ærligt begriber jeg også,
hvorfor de ikke gør noget. Den eneste, som var hård at forsvare,
var Sam, der ringer til naboen, mens Kitty bliver voldtaget ude
på trappen. Han har været på kanten af loven tidligere og tør
ikke selv ringe til politiet. Men han var én af dem, hvor jeg var
tro mod den rigtige bystanders historie. Hvordan han kendte
Kitty, hvordan han ringede, hvordan han så ud - alt var taget
fra virkeligheden. Men han er den, jeg har svært ved at give en
undskyldning for.”
Da Puk fortæller mig, at hun selv kan forstå karakterernes
fravalg af handling, kan jeg ikke lade være med at undre mig.
Taler det ikke imod filmens budskab om at bryde ud af de
lukkede samfund, hvis man har sympati for bystanderen? Jeg
konfronterer hende med min bekymring.
“Jeg vil gerne have, at man forstår dem. Men jeg vil også
have, at man bagefter har lyst til at bryde ud af sin egen gruppe.
For jeg synes filmen viser, hvordan vi ødelægger det for os selv,
når vi låser dørene til omverdenen. Så kommer vi aldrig ud og
lærer at bruge hinanden. Jeg har mange gange i USA fået at
vide, at der var nogle ting, jeg ikke kunne forstå, fordi jeg var
kvinde, eller fordi jeg var hvid, hvor jeg tænkte, selvfølgelig kan
jeg da det! Amerikanerne er gode til at lave en offerrolle ud af
dem selv. De gør det for at blive i sin trygge gruppe i stedet for
at bevæge sig ud.
Men det her med sympati handler også om, hvilken vej
publikummet vælger at tage, når de ser filmen. Forældrene i
filmen repræsenterer nemlig de to veje; den drømmende
og den realistiske. Alle de gange den ene forælder laver en
drømmeverden, kan vi søge mod den eskapisme og føle os
trygge, som når bedstefaderen fortæller Debbie, at moderen
kommer til fødselsdagen, eller Troys mor sparer op til collegeuddannelsen. Men den forælder, der tør fortælle Debbie, at
moderen ikke kommer, eller at Troy aldrig når college, gør
nok børnene i filmen og os en større tjeneste. Jeg kan godt lide
at lege med hvem, der er de gode og onde. Provokere folk til
at tage stilling. For nogle folk kan åbenbart godt lide at have
skyklapperne på.”

DE SANDE OFRE
Provokationen ligger Puk nært som filmskaber, og den lurer
under overfladen i 37. Det er en film, der bruger Kittys mord
til at fortælle noget om samfundet, og allerede her ved hun, at
mange amerikanere nok vil kalde filmen respektløs. Men for
Puk er Kitty altså ikke filmens eneste offer.
”Jeg vil vise det fra børnenes synspunkt, hvordan de bliver
ødelagt og lærer at se den anden vej. De er filmens tabere. Jeg
tror på, at børn har den sjette sans, og at voksne også kunne have
den, men lærer at ignorere den og ikke forfølge deres instinkter.
10

film
anbefalingen
af Peter Albrechtsen

D

til at se – eller
gense – raging bull: Det er et af de
absolutte hovedværker fra Martin Scorsese,
en af filmhistoriens ypperste amerikanske
instruktører. Det er også en tour de force ud i sublim
skuespilkunst, for Robert De Niros på alle måder
tungtvejende portræt af Bronx-bokseren, Jake La Motta, er
fuldt fortjent for længst kanoniseret som en af alle tiders
største skuespilpræstationer.
Men der er også mange gode grunde til at høre raging
bull: Med sit ekstremt meddigtende og kreative lyddesign
er det intet mindre end en milepæl i filmlydens historie. Der
er ingen decideret filmmusik undervejs, og i stedet er det
geniet bag lydsiden, Frank Warner, der langt hen ad vejen
former dramaets intense grundstemning. Med sine ekstremt
subjektive lydeffekter i boksekampene sørger Warner for,
at publikum suges ind i øregangen, ind i kroppen, ind i
hovedet på La Motta, og det er ikke mindst dette geniale
greb, der gør de ikoniske kampscener decideret uafrystelige.
Virtuosen Warner brugte både dyrebrøl og stumper
af musik og instrumentklange som del af de hårdtslående
bokselyde – vel at mærke adskillige år før man kunne lave
den slags avancerede lydmanipulationer på computeren
i en håndevending. Og det er ikke blot i bokseringen, at
ørerne knockoutes: Når handlingen udspiller sig hos
La Motta i privaten, bliver sanserne bombarderet med
skramlede reallyde og kværnende radioudsendelser, så man
nærmest fysisk fornemmer uroen og ubehaget i La Mottas
afsporede kærlighedsliv. Her er aldrig ro, undtagen i enkelte
udsøgte momenter i filmen, hvor Warner og Scorsese på
raffineret vis skærer al lyd væk og placerer publikum midt
i total tavshed. raging bull er et supersonisk mesterstykke.

Ordet stiller folk fra filmverdenen spørgsmålet: Hvis
du kunne anbefale en film – uanset almen interesse,
aktualitet eller akademisk pondus – hvilken skulle det
så være?
raging bull

(1980). Foto: Chartoff-Winkler Prdocutions.
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er er mange gode grunde

Bag om dubbing og
SDI Media
– big business og barndommens stemmer.

Tag på en eksklusiv dubbing-rundtur hos danske SDI Media. Her producerer man lyd til de internationale tegnefilmsstudier – et
både hemmelighedsfuldt og imponerende foretagende.

af Astrid Thorsen

J

eg modtager et besøgsskilt,

når jeg ankommer. Med
et smil får jeg at vide, at jeg kun kan forlade bygningen,
når jeg officielt er blevet udskrevet igen. Bag et
graffitidækket ydre i et industrielt Nørrebro-kvarter
g
gemmer SDI Media sig. Et sted der bedst kan betegnes
som maskinrummet til min og mange andres barndom. På
væggene indenfor hænger indrammede plakater fra farverige
og velkendte film og tegneserier. Mine øjne glider over dem
alle. Med ét er min hjerne fyldt med kendingsmelodier fra
tegneserier og enerverende stemmer fra gakkede filmfigurer.

Snart vil flere plakater hænge, der, på væggen og de vil
forhåbentlig kunne give en ny flok børn de samme pragtfulde
associationer. Men hvilke det er, er hemmeligt. For SDI Media
Danmark er en del af et verdensomspændende firma og
her arbejder man sammen med de helt store internationale
tegnefilmsstudier.
I en verden af piratkopier og lækkede klip skal SDI Media
dubbe, undertekste og mixe lyd på dansk, så den matcher det
ofte fortrolige amerikanske forlæg.
12

Ordet inviterer læseren bagom kulissen i det danske film- og mediemiljø. Vi finder historierne på den anden side af kameraet.
omkring 400-450 ord.” Fortæller Jan. Sonny tilføjer: “De taler
mere, de taler hurtigere. Der er flere sange, og de er blevet
mere komplekse end de var før”.

Stemningen inden for dørene er dog hverken stram eller
overvågende. Her er latter, folk i alle aldre og en indretning
i fællesområdet, der med en stor, overtegnet tavle bevidner
husets kreativitet.

I BOKSEN MED EN BARNESTEMME

GOD DUBBING ER EN KUNSTART

Efter en længere snak med Jan og Sonny, viser Sonny mig
rundt. Her er ikke bare én bygning, men et mindre kompleks
med trapper, etager og mange små rum. Hver gang man
åbner en dør, venter der en overraskelse. Hvad arbejder de på
her? I et biograflignende rum sidder der en ung, frisk mand
og mixer en velkendt 90’er-tegneserie på kantonesisk. Sonny
åbner endnu en dør. “Vi tager den lige igen!”. Her sidder
en instruktør og en lydmand. Instruktørens rolle er at lede
dubberen ind i handlingen og give forslag: hvad er der sket før?
Hvordan reagerer lige netop din karakter? Stemningen er høj.
Skuespillerinden byder mig velkommen, mens et hemmeligt
projekt toner over skærmene. Vi skynder os videre.
En snæver gang med flere små lokaler. Det er her de
indspiller serier, hvor kvantitet vægtes højt. En ny stemme
er netop blevet castet som hovedrollen i en kendt tegneserie
og han er inde til en tretimers session. Han er meget ung og
jeg bliver dybt imponeret over det arbejde, jeg overværer. En
dubbing-skuespiller kommer uforberedt ind og går i gang.
Man får sjældent manus med hjem på forhånd. Det kræver
multitasking. Han skal forholde sig til to skærme - en med
det levende billede og en med den danske oversættelse på. I
høretelefonerne kan han høre lyden fra originalsproget, fra
allerede indtalte danske stemmer og sig selv - alt imens han har
få sekunder til at levere den danske version. Tempoet er højt,
og nogle gange er der flere minutter, hvor det eneste der skal
indtales er støn og råb. Vi forlader det lille lokale.
Der lyder fjern skønsang. Men her er adgang forbudt. Vi
kan kun gisne om, hvilket stort projekt der gemmer sig bag den
dør.

“Vi får dagligt henvendelser - og det er alle lige fra
skuespillere til lægestuderende”. Jeg sidder på et lille kontor
med Jan Tellefsen og Sonny Lahey. Deres navne vækker
måske ikke genkendelse, men det gør stemmerne. I samme
rum sidder nemlig både Kermit, Pindsvinet Sonic og
Klumperumsprinsessen fra eventyrtid (2010-). Udover at
lægge stemmer til et hav af karakterer, er de begge også
dubbing-castere og fastansatte instruktører i huset.
Vi er knap nok kommet i gang med interviewet før
snakken ivrigt flyder, og man føler instinktivt deres entusiasme,
stolthed og kærlighed til det indhold, der produceres i huset.
Hurtigt bliver snakken ledt ind på, hvad det egentlig kræver
at blive dubber og hvordan processen foregår. Sonny nævner
hurtigt nogle evner som spilleglæde, udholdenhed, multitasking,
musikalitet og et vist niveau af koncentrationsevne. Man har
skuespillere inde i 3 timer til det, de, i dubbing-verdenen,
kalder sessions. Dette er bristepunktet for hvor længe man kan
koncentrere sig, når man arbejder med sin stemme.

“DET ER IKKE MIG, DER ER STJERNEN - DET
ER FEDTMULE”
Mange skuespillere nyder anonymiteten i dubbing-arbejdet.
Her er det ikke individet der er det vigtigste, men den lystfulde
proces, det kan være at skabe en karakter. Det er Jan og Sonnys
opgave at caste og instruere den danske stemme ud fra kundens
oplæg. Processen ligger i krydsfeltet mellem at forholde sig
tro til originalversionen og på kreativ vis forsøge at tilpasse
produktet til det danske publikum. Dette led i processen er fyldt
med både frustrationer og små sejre. For oversættelsen skal
godkendes af kunden, og stramme deadlines skal overholdes,
så snart skuespilleren står i boksen og skal indtale sine replikker.
Tidsrammen gælder både for trætte børn, der skal nå til
fodbold og øvede skuespillere, der er lige ved at miste stemmen.
Frustrationerne kan opstå, når der mangler ressourcer eller tid
til den kreative proces.

DER ER ALTID EN NY OG SPÆNDENDE
OPGAVE
Min rundtur afsluttes i fællesområdet. En af lydmændene
har medbragt fødselsdagsæblekage. Hurtigt fyldes området
med alle typer, som fejrer ham og spiser et stykke. Her er en
ung kvinde der tidligere har gået på film-og medievidenskab,
et par ældre herrer og sågar en hund. Teenageren, jeg før så
dubbe, mingler nu med en gadesmart lydmand. SDI Media
er en levende virksomhed. De holdes til ilden af deres kunder,
markedsudviklingen og af de mange kompetente mennesker,
man møder herude. Lige fra barnestemmerne, der er lige ved
at gå i overgang til de garvede ansatte med rødder i musik- og
skuespilsbranchen. Man føler sig velkommen. Lige indtil en
dør bliver lukket. For her skabes lydspor og minder til en ny
generation af danske børn - i al hemmelighed.

RAMMERNE HAR ÆNDRET SIG
For bare 10 år siden var der et kæmpe medie-hurlumhej hver
gang en ny animationsfilm fik premiere i Danmark. Markedet
er sidenhen eksploderet og der produceres i et massivt omfang.
Der er simpelthen for mange film til at pressen gider dække
dem ligeværdigt. Derfor har SDI også måtte optimere deres
dubbing-proces for at følge med markedsudviklingen. Der
arbejdes hurtigere. Sproget er blevet mere ordrigt: “I gamle
dage lå det typisk på omkring 300 ord i en standard tegneserieepisode på en halv time med reklamer. I dag ligger vi oppe
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chets romance
af Thomas Hasse Therkildsen

En kærlighedserklæring til Bruce Webers dokumentarfilm om
jazztrompetisten Chet Baker. let’s get lost fra 1988.
14
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Tema – Lyd

udu du’dudu. dudu’ludu. dudu’ dudu, dudu.
Du’du. Chet Baker er en uundgåelig karakter
fra sidste århundrede. Han er en del af alles
musikbevidsthed!
Endnu mere er let’s get lost relevant, også i dette
århundrede, som en ener blandt dokumentarer. Bruce Weber
maler et farverigt portræt af den nu afdøde kunstner. Hvilket
må siges at være et underværk.
Chet Baker havde et Hunter
S. Thompson’sk forhold til
stoffer, og filmen fremstiller
ham ærligt og brutalt som
en charlatan foruden mange
andre diabolske egenskaber.
Men filmen ødelægger
ikke det idol, Chet er inden
for jazzen. Den balancerer
nydeligt mellem at fjerne sløret
for beundrerne og forgude
den skræmmende gode sans,
han havde for musik.
Det er beundringsværdigt. let’s get losts unikum ligger i dens succesfulde
genfortælling af en kunstners
liv. De fleste film – både fiktion
og fakta – har umådeligt
svært ved at få selv det
mest spændende forløb i en
berømtheds liv til at fremstå
bare nær præsentabelt på det
store lærred. Denne kategori
af film er en, vi stadig kæmper
for at få på plads, men måske
er det også fordi, at let’s get lost
satte standarden så forfærdeligt højt
for snart tredive år siden.

gammel vagabond! Chet Baker er i Europa, fordi han ikke kan
tage tilbage til USA.
Han var 59, da filmen blev lavet. Han var en narkoman, en
løgner og en utroværdig idiot med et talent. Alle hans forskellige
koner, som han havde børn med, skred han fra. Og han lignede
en på 80 – ikke 59.
Scenen før slentrer musikeren Flea ned ad stranden med
en entourage af unge mennesker, mens
han nynner og fortæller jazzanekdoter.
Han laver et spring, og derefter ser man
gamle Chet. Filmen opstiller
trompetistens livshistorie som
en mangfoldig roman. Man
får lov at opleve både hans
unge, friske år, og hans ældre,
hvor han sidder gammel og
slidt af et liv, hvor alt krudt er
blevet brændt af.
William Claxton starter fortællingen med en
kærlighedshistorie
mellem
hans kamera og Chet, i
begyndelsen af trompetistens
karriere. Senere fortæller
andre personer, som har været
tæt på Chet.
Historien udfolder sig
gradvist i en egentlig klassisk
form. De medvirkende siger
alle de klassiske ting: Han er
den bedste; Der har aldrig
været en som ham; Han
ændrede jazz-scenen for evigt.
Men det virker bare – modsat
alle de andre dokumentarer!
Historien er så velindpakket,
at man på intet tidspunkt
trættes – kun af de enorme
gåsehuds-angreb, der som tilskuer
kan opleves, hvis man forstår at
nyde Chet med billeder på.
Bruce Weber har et
fantastisk talent. I sin meget
klassiske opbygning eksekverer
han elementer med bravur, som
ellers ville have været kedelige
klichéer, var det ikke været for
sin livlighed og stilfulde sansning. Vi springer fra et lækkert
billede af narkomanen Chet, liggende på gulvet og lænet op
ad en lænestol i en hvid cashmere rullekrave, til fantastiske
dækbilleder af mandens albummer, middelhavssolskin fra et
panoramavindue og meget mere. Og hvor tit får man lov til at
sige det? “Der klippes til fantastiske dækbilleder!”

I EKSIL I EUROPA SAD EN
AMERIKANER –
I slutningen af 1980’erne. “É
difficile a fare la musica?” spørger
en ukendt kvinde. Chet Baker siger:
“Where the hell is this studio?” Træt
og døsig ignorerer han det dumme
spørgsmål. De svæver i natten i en bil, der glider henover
vejen. En åben sportsvogn, selvfølgelig. Og sådan føles filmen;
som at svæve i en åben sportsvogn – i natten, i Italien – imens
jazzmusik spiller i baggrunden.
Manden ligner en gammel vagabond med fedtet,
ukæmmet mørkt hår, og alligevel sidder to unge kvinder op ad
ham, mens han ved halv bevidsthed svæver videre. Det er en
15

Denne side og næste: Chet Baker med sin trompet. letʼs get lost (1988). Foto: Little Bear Pictures. Artiklen fortsætter på næste side.

Chets romance

Chet Baker sidder foran et fotografi af den franske nybølge skuespiller Jean-Paul Belmondo i letʼs get lost (1988).
Foto: Little Bear Pictures.
18

Tema – Lyd
Filmen er så utrolig smuk, at det er svært at kapere. Jeg
skammer mig, når jeg ser let’s get lost, for jeg når ikke at nyde
billederne nok. Jeg burde spole tilbage og sætte på pause, men
jeg har ikke nok tid. Palmer. Blade på træerne. En mørkeblå
himmel i sort-hvid. En kraftig kontrast i de sort-hvide billeder,
når et ansigt fortæller. Et meget intimt nærbillede. En skæv
vinkel, man sjældent har set før. En væg af flotte fremkaldte
billeder fungerer som fortælle-element i stedet for et kedeligt
diasshow … ubeskrivelig skønhed, som skal ses og ikke refereres
videre her.
Sammen med klipningen gør billederne Chet Bakers
livsfortælling til en drømmende dans. En nat fuld af rus og alt
det, der hører til den perfekte nat, mange af os forestiller sig,
selvom den er umulig. Filmen er nostalgisk. Den er ligesom et
minde, og det er utroligt – det er simpelthen utroligt! En film,
som kun består af minder, føles som minder.

jeg ved ikke, om man kan give formen al æren for det. Måske
er det en god fotografs talent. Chet Baker virker på den anden
side som en løgnhals. Hvilket er trist, men også en del af hans
dybe karakter, som er så tankevækkende.
Det ville være kedeligt, hvis former og indpakningen
i let´s get lost var alt, og sådan står det heldigvis ikke til.
Indholdet er også brillant og udtømmende, og det betyder så
uendeligt meget. Bruce Weber har valgt at sætte fokus på det
interessante. Jeg gider ikke se en film, som opremser alle de
vigtigste årstal på række. Jeg hader den slaviske gennemgang
af fakta. Det er følelserne, meningerne og oplevelserne, der er
spændende.
Men jeg er uretfærdig. let’s get lost er ikke en
dokumentarfilm. Det er en portrætfilm. Det er et essay og en
kærlighedserklæring til Chet Baker. Ikke desto mindre er der
meget at lære fra filmen. Det er et ideal andre musikdokumentarer
bør stile efter. Fakta er ikke det interessante – en konstatering,
HVORFOR KAN ANDRE DOKUMENTARFILM der beviser, at Trump ikke er fuldstændig idiot.

IKKE VÆRE SÅDAN?

OG BRUCE WEBER ER ET GENI!

let’s get lost satte standarden som andre burde følge. Grunden

til, at dokumentarfilmen ikke er lige så stor som fiktionsfilmen,
er, at de fleste i bund og grund er kedelige! De formår ikke at
formidle. Det er bund uretfærdigt at sige: “Hvorfor laver I ikke
et mesterværk ligesom let’s get lost?” Men hvorfor er vi ikke
kommet videre?
Genren føles som en folkeskolelektion fra provinsen, hvor
en enkelt lærer ud af hundrede formår at gøre det godt.
paco de lucía: flamencoens mester er en musikdokumentar fra i år, og dens uinspirerende titel afslører måske
allerede, hvad jeg vil sige om den. Paco de Lucía er en spansk
guitar-legende og original. Her havde man samme chance som
ved Chet. Mesteren levede stadig (han døde endda umiddelbart
efter filmens premiere ligesom Chet), der var mange at
interviewe og et langt liv at fortælle.
Hvorfor formår man ikke fange den kreative energi, den
fantastiske Paco de Lucía indgyder via sin musik? Nok har
jeg sagt om paco de lucía: flamencoens mester. Der er et
talentmangel i dokumentarfilmsgenren!
Jeg kan nævne mange dårlige, men kun én god. Nok kan
det være svært at fortælle om fx ‘kuvertens historie’ og samtidig
gøre det indlevende og interessant. Men musik har så meget at
byde på. Det vækker så mange følelser. Det burde være let at
lave spændende film om musik og dens skabere!
let’s get lost formår at kombinere musikken med
fortællingen, hvor strukturen i andre musikdokumentarer føles
for opdelt: Arkivmateriale fra koncert; talking heads; gamle
stillbilleder i diasshow; arkivmateriale fra interview. let’s get
lost kombinere det hele, fortællingen er flydende, ‘smooth’
kunne man sige.
En ting, som er særligt bemærkelsesværdigt ved let’s get
lost, er de medvirkende. Det føles som om, at de fortæller
sandheden – hvilket i særdeleshed er sjældent. Man kan se deres
følelser. Had, sorg og beundring er til at mærke på i filmen, og

Dét er hvad jeg gerne vil fortælle. let’s get lost er perfekt. Seks
stjerner. Tolv hvis man kunne give den det. Filmen giver et sug i
maven, som når man suser ned af bakken i en bil, umiddelbart
efter at have nået toppen; som sekundet før kanylen bryder
huden – ondt og ubehageligt, men bagefter så befriende.
Man bliver næsten afskrækket af sådan et liv som hans.
En tilværelse med tilsyneladende ingen bekymringer. Et liv hvor
impulserne bestemmer. Et liv man skal betale dyrt for, hvilket
Chet Baker også gjorde – og et liv som sikkert ikke var så godt,
som det tilsyneladende lyder til at være.
Alle de medvirkende, som alle fortæller fantastiske ting om
trompetisten, afslører også en masse forfærdelige ting. Filmen
er lige så meget et portræt af de mennesker, der omgiver sådan
en person. Chet havde ingen venner i slutningen af sit liv, hvis
man konkluderer ud fra filmen. William Baxton er den eneste
sympatiske eksistens i filmen, hvor resten enten er sørgelige eller
ubehagelige. Filmen er egentlig trist.
Men tempoet – tempoet er lige så silkeglat og lækkert som
trompetistens musik!
Lydsiden er også perfektion. Man kunne hører filmen,
og den ville stadig være fantastisk. Og at se den er paradis.
Stemmerne er så sprøde. Musikken er så lækker. Man kan
næsten smage lydsiden. Man har lyst til at stikke tungen ud og
smage lydbølgerne!
Alt er virkelig godt i Let’s get lost, selvom der også er
så meget ondt.
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Temafilm –
Aflytningen
af Jakob Freudendal
Murch og Coppola har skabt den ultimative thriller,
der på virtuos vis formår at blande artfilmens
karakterstudie med spændingsfilmens gådefuldhed.

20
aflytningen

(1974). Foto: Paramount Pictures.

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

70

’ernes ukronede instruktørkonge, Francis Ford
Coppola, lavede hele to film i 1974. Den ene var
efterfølgeren til hans voldsomt succesfulde gangsterdrama, the godfather (1972), mens den anden var en mindre
arthouse-thriller om overvågningsguruen, Harry Caul (Gene
Hackman). I modsætning til Coppolas film om den berygtede
sicilianske gangsterfamilie, blev aflytningen aldrig noget
storhit – og det på trods af et stjernecast bestående af Gene
Hackman i en af karrierens bedste præstationer, samt Coppolagengangerne Robert Duvall, John Cazale og Harrison Ford. Til
gengæld forbliver den et pragteksempel på, hvordan man bør
skrue en moderne thriller sammen.
I tæt samspil med sin faste tonemester, Walter Murch, der
vandt en Oscar for sit lyddesign på Coppolas Vietnam-opus,
dommedag nu (1979), formår Coppola at skabe en film, der
ulig nutidens thrillere, både er sprængfyldt med spænding og
kunstnerisk vision.

ARVEN FRA ANTONIONI
Beundret af alle inden for overvågningsbranchen, betragtes
Harry Caul som intet mindre end et geni, når det kommer til
at plante mikrofoner og aflytte folk. aflytningen åbner med et
virtuost telefotoskud af Caul og hans hold af freelancere, der
aflytter et ungt par på en mennesketæt plads i hjertet af San
Francisco – det eneste sted, hvor de, ganske naivt, føler sig sikre
på at kunne føre en privat samtale.
Hyret af en mystisk forretningsdirektør (Robert Duvall)
virker aflytningsopgaven med det samme skummel – Caul
får aldrig lov at møde direktøren, men må udelukkende
kommunikere gennem sin lidt for ivrige sekretær (Harrison
Ford). Da Caul går i gang med at bearbejde sine optagelser
og pludselig hører parret hviske ”He’d kill us if he had the
chance”, overbeviser han sig selv om, at han er blevet involveret
i et mordkomplot.
Med Michelangelo Antonionis blowup (1966) som
hovedinspiration, er aflytningen ikke blot endnu en
samtidsthriller, men en stilren blanding af et mainstream
mordmysterie og artfilmen. Det er netop denne hybridform,
der gør filmen til et mesterværk. Hvor nutidens thrillere ofte
går på kompromis med karakterdybden til fordel for at skildre
gåden, beviser aflytningen, at man sagtens kan udforske et
whodunnit-plot og samtidig præsentere et ekstremt nuanceret
karakterstudie.

LYDLIGT MESTERVÆRK
aflytningen siges af

mange at være lige så meget Walter Murchs
film som Coppolas. Filmen er unægteligt også en kraftpræstation
inden for lyddesign. Murch, der påbegyndte sit samarbejde
med Coppola på flygtig som regnen (1969), udmærker sig
gang på gang med en utroligt detaljeret og kompleks lydside,
der ikke blot danner grundlaget for hele plottet, men i lige så
høj grad udtrykker Cauls indre konflikt.

Filmen igennem består musiksiden kun af et solo
klaverstykke, der akkompagnerer Cauls langsomme forfald
fra velrespekteret professionalist til paranoid voyeur. Det
interessante ved musikstykket er, hvordan det tilføjer yderligere
lag til Cauls personlighed, som det enormt private menneske,
ellers ikke lader nogen se. Det korte klavermotiv understreger
den professionelle smug-lytters ensomhed og opbygger hans
stigende grad af fortabelse i et langsomt crescendo, der
kulminerer mod filmens slutning, hvor vanviddet driver den
ellers dybt religiøse mand til at smadre en statue af Jomfru
Maria i sin jagt på skjulte mikrofoner. Paranoiaen er til at tage
og følge på, når Caul pludselig indser, at det ikke er ham der
overvåger, men derimod ham selv der bliver overvåget.
Det ville dog være synd at begrænse Murchs ultimative
lyddesign til den blotte musik på soundtracket. Lyden er nemlig
ikke kun med til at bringe undertekst frem til overfladen, men
fungerer i lige så høj grad, som et spændingselement. Da Caul
først går i gang med at bearbejde den optagede samtale og
synkronisere de mange forskellige mikrofoner, er det klippet
således, at man som tilskuer aldrig hører samtalens fulde
længde. Hvad der egentlig bliver sagt står hen i det uvisse, men
de brudstykker vi hører, understøtter Cauls antagelse om, at
parret er i fare.
Isoleret bag sin ensomhed får vi ellers sparsomt med
information om Caul, udover den vi hører, når hans kolleger
rosende omtaler ham. Men jo mere vi følger ham, des
tydeligere bliver det, hvor håbløs den beundrede lydtekniker
egentlig er til sit arbejde. Hans udlejer har adgang til hans fort
af en lejlighed og går uannonceret ind med blomster på hans
fødselsdato, som han troede, ingen kendte. Hans telefon, som
ellers skulle være uregistreret, ringer når det passer den, og hans
overvågningskonkurrent formår sågar at plante en mikrofon på
ham.
Da Caul endelig når frem til erkendelsen, at han har
fejlaflyttet hele situationen, og at hans konspirationsteori viser
sig at være forkert, pensles det ikke ud igennem dialog. Derimod
hører vi auditive minder passere for Cauls indre øre, mens vi nu,
samtidig med ham selv, bliver i stand til at sætte hele samtalen
sammen til en helhed.
Forført af sin blinde tiltro til sin overvågningsteknologi
og blændet af sin fascination af den unge pige, han overvåger,
indser Caul først alt for sent, at han har opdigtet et scenarie i et
forsøg på at lette sin dårlige samvittighed.
aflytningen er et mesterstykke i tilbageholdelse af viden.
Vi får aldrig lagt alle kortene på bordet, men er tvunget til selv
at forsøge og gennemskue plottet – også efter at rulleteksterne
begynder at løbe over lærredet. Det er først, når man ser filmen
anden eller tredje gang, at man lægger mærke til de mange
detaljer, der tilsammen udgjorde mysteriet. Filmens sidste
billede af Caul, der sidder alene med sin saxofon i sin ruin af
en lejlighed, efter at han har revet samtlige vægge ned i et forsøg
på at finde skjulte mikrofoner, er den perfekte afslutning på et
helstøbt karakterstudie, hvor ingen detalje er ubetydelig – hvor
intet er udeladt.

Det liderlige, lydlige
landskab
I en verden hvor filmsex lyder som musikvideoer, er det svært at håndtere, når en fransk
Guldpalmevinder kommer anstigende med så megen stønnen, klasken og smasken, at det lyder ægte.
af Rikke Bjørnholt Fink

N

TAKE MY BREATH AWAY

ærværende artikel er en hyldest til alle de lyde,
der forsvinder, når vi bytter audiorealisme ud med
en enkelt brystvorte, så censuren kan forblive trods
filmsex. Cinematisk lidenskab kommer nemlig
bedst til udtryk i en god gammeldags erotisk scene, hvor to
(eller flere) menneskers fysiske møde bliver den ultimative
manifestation af vores, i sidste ende, dyriske natur. Imidlertid er
det ikke ligetil at udfolde menneskedyret på film, eftersom vi, i
et evigt forsøg på at komme væk fra det, har fundet på religiøse
følelser og puritansk seksualmoral. Dermed tager vi alt det sjove
ud af scenerne – saft, støn og sved. Især lyden af sex er noget
af det, der gør, at det føles ægte og ikke bare som skuespillere,
der simulerer i en musikvideo. Sammen med to store erotiske
dramaer skal glimt fra den sensuelle, mainstream filmhistorie
være med til at belyse tre sexualcentrale lydeelementer – nemlig
støn, hud og omgivelser. For hvordan bruges disse og kan man
inkorporere dem overbevisende, uden at det bliver hverken
komisk eller pornografisk?

Stille mennesker eller himmelråbende lyst. Stønnets
natur er mangeartet. Fra det stille gisp over det lille 'uh' i
orgasmeoptællingen i amélie (2001) til Sofie Gråbøls skrig i
mifunes sidste sang (1999). I 9½ uge er den tunge udånding,
eller det sagte gisp, den højeste lyd, der kommer fra den feminint,
elegante Kim Basinger, mens hendes mandlige sexpartner
er aldeles tavs. Generelt er der ikke mange mandestøn, der
undslipper filmrullerne, og hvordan kan nu det være? Er vi sikre
på at mænd nyder sex og finder det derfor overflødigt, eller har
vi i virkeligheden desværre besluttet, at mænds lydlige nydelse er
komisk? I 90'er klassikeren sex and the c ity hørte du sjældent
en mand nyde sex, uden at det var som kontrast til den kvinde,
der var småirriteret eller frustreret imens. Af eksempler kan
nævnes ham med 'the funky tasting spunk', der til sidst måtte
smage sin egen medicin, for at overbevise Samantha om at give
ham oralsex igen. Kvinder leverer ej heller mange høje skrig, og
når de gør, er det gerne i form af parodier på falske orgasmer.
Konklusionen på alt for mange års filmisk sexforskrækkelse er,
at en lækker mand holder sin kæft, og en lysten kvinde stønner
ganske let, men så heller ikke mere.
Dette var nok også en af grundene til, at den første
sexscene i adèles liv føltes så voldsom. Ikke alene stønnede én
kvinde som om, hun nød det – der var sågar en til. Væk var de
sagte gisp, og i stedet nærmede vi os de mest højlydte kvinder,
som Amélie kunne finde på Montmartre, uden at vi endte ude
i det komiske. Selve scenen mellem Léa Seydoux og Adèle
Exarchopoulos har fået en del kritik for sin beskuende natur
modsat resten af filmen, men det rå realistiske lyddesign er det,
der for alvor var forfriskende. Især fordi den også inkluderede
det sædvanligvis skjulte spor af kropsdele, der støder sammen.

1 + 2 + 9½

Der er helt klart forskel på de film, der gerne skal blive store
på det amerikanske marked og de, der blot skal turnere de
europæiske, kunstneriske filmfestivaler. Netop denne forskel kan
tydeliggøres gennem to, netop på denne måde, forskellige film,
som imidlertid begge beskriver det forhold i en ung kvindes liv,
der bliver hendes seksuelle vækkelse. 9½ uge udkom i 1986,
og her spilles den unge afmålte Elizabeth af Kim Basinger, der
sammen med Mickey Rourkes karakter, John, finder sig selv i
mødet med den skræmmende, men også fantastiske seksualitet.
Denne film er interessant, fordi dens mange og meget kendte
sexscener er fulde af meget forskelligartet, men også meget
dominerende musik. Kontrasten til denne er selvfølgelig adèles
liv – kapitel 1 & 2 (2013), hvor sexscenerne i stedet er få, lange
KROP MOD KROP – LYDEN AF KØD
og super rå i deres lyddesign, hvor stødpuden mellem publikum
Hvordan lyder det, når et stykke nøgent hud rammer et
og skuespillerne – musikken – er totalt fraværende.
andet? Såfremt man kun har set mainstreamfilm hele sit liv,
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kan det være vældig svært at besvare dette spørgsmål. Klask,
smæk og smæld er den første realisme, der altid frarøves vore
sarte ører, for, udover at være voldsomt, føles det på en måde
også hamrende uæstetisk. Der er her illusionen af sex som en
elegant, velsmurt, mekanik mellem to mennesker, forsvinder
til fordel for minder om lange boller og store baller. I adèles
liv er det udover det larmende fravær af musik en af de ting,
der først slår en som usædvanligt. Hånd mod lår og det lette
smæld de tilsammen giver. Er det ubehageligt at høre på, eller
har denne lyd bare være tiet i film for længe? Netop denne lange
sexscene i filmen er blevet opfattet som pornografisk af visse,
hvilket selvfølgelig kan have noget at gøre med billedsiden. Hvis
man tænker over det, er der imidlertid ikke meget der, vi ikke
har set før. Til gengæld plejer sexscener så eksplicitte at være
druknet i musik på film, så det eneste facit vi kan komme på
til kombinationen af nøgenhed, lyden af støn og lette klask
af sammenstillede lemmer, er porno. Det er bare ærgerligt at
forære voksenfilmindustrien den skønhed, der også kan opstå,
når man tager komikken ud af et naturalistisk lydspor og lader
sine skuespillere være musik nok.
Hvis vi adskiller lyd og billede kan en knirkende seng, en
kvindes orgasmeskrig eller en mands dybe stønnen jo sagtens
udgøre en sexscene i selv ret så puritanske film. Der er trods
alt ingen instruktioner vedrørende lyd, men til gengæld en
del vedrørende nøgenhed i strenge censurregler som de
amerikanske. Såfremt vi slipper for billedet kan vi altså godt
få lyden af sex, men det er foreningen, der er farlig og her
prioriteres billedet oftest. Måske er det lige netop også det
visuelle, der i udgangspunktet virker mest æstetisk og erotisk,
mens lyden er sværere at balancere inden for rammerne.
Billede: adèles liv - kapitel 1 og 2 (2015). Foto: Wild Bunch.

ET SEXET NATURFÆNOMEN
Hvis man ikke er klar til kroppen og den seksuelle reallyd, kan
man som filmskaber i stedet forsøge sig med analogier for nogle
af de sexelementer, der måtte være frafaldet. Blandt andet
kunne man jo erstatte manglende kropsvæsker med naturlige
omgivelser. Parallellen er i hvert fald til at tage og føle på.
Der er nemlig helt klart et kærlighedsforhold imellem
vand og erotik. Måske som en erstatning for safter i de temmelig
tørstige scener fra Hollywood. Silende regn og torden kan skabe
en ramme om mødet mellem to mennesker, som matcher den
naturlige vildskab, der måske ikke kan vises i billedet, og lyden
af rumlen, buldren og plasken følger selvfølgelig med. Tag
nu første gang Nola og Chris, i form af Scarlett Johansson og
Jonathan Rhys-Meyers, finder sammen i Woody Allens match
point (2005), hvor regnen agerer kulisse for deres forening. På
samme måde er skybrud og torden det, der endelig får Ryan
Gosling og Rachel McAdams til at forenes i the notebook
(2004). Vand, byrum og en trappeopgang er samtidig rammen
om den allerbedste sexscene i 9½ Uge, hvis man spørger denne
skribent, thi for en gangs skyld drukner vi lysten i noget vildt og
voldsomt i stedet for øredøvende musik. Endelig forstår man
at matche omgivelser med fysisk passion uden at give køb på
intensiteten. Vi er selvfølgelig i sidste ende ude på den samme
sædvanlige mission – nemlig at pakke sex ind i noget andet, så
det nemmere glider ind.
Med musikkens æstetiske distance eller kropslydenes
realisme er sexscenen et vidunderligt varieret element i såvel
Hollywood som det smalleste Europa. Lyddesignet er den
tydeligste måde at indstille intensiteten på, men det må stå klart
at tung sexsur aldrig kan forsvares, da erotiske scener på alle
måder er den audiovisuelle manifestation af passion på film.

Lyden af virkelighed og fantasi
I Tarkovskijs vandringsmanden (1979) er manipulationen af reallyd et særegent greb. Så meget, at det måske ikke er gennem
narrativet men gennem lyden, at der bygges bro mellem en af filmens helt centrale konflikter – tro og videnskab.

af Anna Nørreby

D

filmens arketypiske karakterer – en professor og en forfatter.
Fakta og fiktion.
De to mænd lever sammen med den mystiske
vandringsmand i et så dystert og kontrolleret sovjetisk samfund,
at de er villige til at sætte livet på spil for at bevæge sig ind i
Zonen - et forbudt territorium som staten har afspærret, hvori
der findes et rum, der efter sigende kan opfylde ens dybeste
ønsker. Vandringsmanden er guide på deres odyssé ind i det
efterladte landskab, der leder tankerne hen på Tjernobylkatastrofen, der dog først fandt sted syv år senere.

en russiske mesterinstruktør andrei Tarkovskij
havde en enestående evne til at komponere smukt
melankolske billeder. Men det var ikke kun med sit
blik for æstetisk scenografi, at instruktøren skabte
sit særegne univers. Særligt i de senere film understøttes lange
stærke indstillinger af mageløse lydbilleder og det på trods af,
at Tarkovskijs film er nogle af de mest stille film, man kan støde
på.
I vandringsmanden arbejder Tarkovskij med lydens
muligheder for at fungere realt – knyttet til et bestemt objekt,
og abstrakt – ikke knyttet til en synlig kilde. Grebet bruges
overvejende på naturalistiske lyde, der isoleres og intensiveres.
Værende det lyden af vand der drypper eller løber, vind i
træerne eller lyden af græs under fodsålerne på protagonisterne,
bliver de fravristet deres visuelle diegetiske forankring. Det er
enkle virkemidler, der skaber et originalt og stemningsmættet
univers, hvor lyden spiller en central rolle for oplevelsen af
filmen som science fiction. Brugen af reallyd på et abstrakt
niveau er gennemgående i filmen og sætter tonen for sløring
af virkelighed og fantasi. Et emne der i øvrigt understøttes af

vandringsmanden

(1979). Foto: Mosfilm.

NÅR LYD SKABER RUM
Filmens åbningsscene er overvejende stille. Vandringsmanden
ligger i en dobbeltseng med sin kone og datter. Et glas på
natbordet begynder at vibrere og dets kliren afløses af lyden af
et tog i det fjerne, mens vibrationerne i rummet intensiveres.
Fornemmelsen af det forbipasserende tog forstærkes, mens
kameraet panorerer hen over den sovende familie. Det lydlige
indtryk afbrydes af Beethovens niende symfoni, da kameraet
når til vandringsmanden i sengen. Kilden til musikken
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kendes ikke. Vi ved ikke om den kommer fra toget, om den
er underlægningsmusik eller om den er en illusion, og allerede
her sættes tonen an for en magisk virkelighed, hvor alt ikke
nødvendigvis hænger sammen.
Efterfølgende står vandringsmanden ud af sengen og
en intensiveret lyd af husets knirken og vand, der løber fra
vasken, fylder klippet. Denne lyd bliver ved med at dominere
klippet, selvom vi hurtigt bevæger os væk fra kilden og i stedet
ser konen, der bønfalder sin mand om ikke at forlade familien.
De intense lyde fra huset – knirken, vandet og lyden af ild fra
et varmelegeme overtager scenen, og giver et klaustrofobisk
indtryk af deres væren – de omkranses og overtages af lydene i
huset, der mimer det afspærrede samfund de lever i.

SUBTIL FORENING AF MUSIK OG NATURLIG
LYD
Da vandringsmanden sammen med professoren og forfatteren
begynder deres færd mod Zonen i en gammel bil, er det lyden
af motoren alene, der høres. Den erstattes af svagt hørbare
elektroniske toner, der forener reallyden og det virkelige med
noget fiktivt - så lavmælt, at det næsten ikke ænses. Samme
teknik bliver mere tydelig på rejsen ind i Zonen, der foregår
via skinnevogn på et jernbanespor. Vognen registreres kun
gennem lyden af metal mod skinnerne. Hverken den eller
omgivelserne, den kører forbi, ses. I stedet fokuserer kameraet
på de tre karakterer. Denne forskydning af billede og lyd sætter
fokus på karakterernes indre og transformerer den fysiske rejse
til en psykisk. Samtidig bliver lyden mere metallisk, og senere
mere elektronisk i takt med, at de bevæger sig tættere på Zonen
i det fire minutter lange klip. Lige inden de når Zonen, har
de elektroniske lyde overtaget lyden af skinnevognen, og igen
oplever vi en udviskning af grænsen mellem det fantastiske og
det naturalistiske, der måske ikke er så naturligt som ved første
øjekast.

NATURALISTISK SCIENCE FICTION
Samme lydgreb bliver også tydeligt i Zonen, der med sine dybe
skove og grønne græsmarker ikke ligner det, man ville forvente
af et science fiction landskab. Men stemningen giver os en
fornemmelse af, at noget er galt. Herfra manipulerer filmen i
endnu højere grad med reallyd på en måde, der overbeviser os
om Zonens farefulde karakter. Vi tror på at den er alt andet end
ufarlig og naturlig, men i stedet nærmest er personificeret og
klar til at slå dem, der træder forkert, ihjel.
Da de tre først ankommer til Zonen, er der stille. Vandets
rislen, en vinds blæsen og sporadiske fugleskrig kan svagt høres.
Den sparsomme brug af lyd henleder opmærksomheden på de
lyde, der intensiveres i takt med, at de tre bevæger sig længere
ind i landskabet. Her er de naturalistiske lyde i vid strækning
afskåret fra det visuelle billede. Vi hører eksempelvis vinden
blæse uden at se træerne bevæge sig, eller dyr afgive lyd uden
at være synlige. I samspil med den ellers intense stilhed og de

svage elektroniske lyde slører lydbilledet grænsen mellem det
naturlige og det kunstige.
Intensiveringen af reallyde understøtter Zonen som et
område, hvor mennesket skal træde varsomt. Følelserne skærpes
ved, at lyden af de tre protagonisters fodspor mod græsset er
skruet betydeligt op, og vi forstår at deres væren i området
har indvirkning på omgivelserne. Deres aftryk efterlader spor.
Særligt i en scene, hvor vi på lang afstand ser de tre mænd
komme gående gennem en græsmark er deres fodspor så
unaturligt høje, at det i sig selv leger med skellet mellem det
fremmede og det naturlige. Lyden får ofte lov at udvikle sig og
vokse i størrelse i filmen, både i rummet den kommer fra, og
rummet den flyder over i.
Længere fremme på deres rejse ser vi et nærbillede af
forfatteren, mens vi hører lyden af dryppende vand, uden at
kunne lokalisere den. Kameraet panorerer langsomt forbi ham
og hen over et vandfald, hvis brusen overtager lydbilledet, mens
kameraet fortsætter sin panorering hen over en ødelagt mur.
Igen høres de metallisk elektroniske lyde, og da kameraet igen
indhenter professoren, synes det, at også han hører begge dele,
eller fornemmer det unaturlige i omgivelserne. Hans blik er
afventende, mens de elektroniske lyde flyder ud. Det magiske
ved Zonen portrætteres kun gennem brugen af lyd.

VAND OG FORLØSNING
Under rejsen bliver lyden af vand mere fremtrædende, og
Zonen synes næsten gennemblødt. Det løbende vand ses både
knyttet til bestemte objekter: en flod, vand dryppende fra et loft
eller et vandfald, og uafhængigt da det ofte får lov at fortsætte
sin dryppen efter, at kilden ikke længere er synlig. Den tydelige
manipulation fortæller os, at naturen her ikke er hvad den
udgiver sig for. Det skaber samtidig et flow i fortællingen, der
synes skubbet frem af lyden af vand. Lyden af vand. Den er
gennemgående men i konstant forandring. Rejsen til Zonens
indre slutter med de tre karakterer siddende i et lokale, der er
tyst som det ydre rum. Når tavsheden brydes er det vand, der
høres - men i en blidere form end tidligere, som en afslutning
eller katarsis på deres rejse.
På hjemturen bliver lydbilledet præget af de samme
elementer som tidligere: toghjul, motorer og andre industrielle
lyde. Som i filmens første scene understøttes de af Beethoven,
her som underlægningsmusik. På den måde omkranses
fortællingen, der slutter med det samme univers, den lagde ud
med.
Det er små subtile detaljer som disse, der gør Tarkovskijs
auditive atmosfære værd at bemærke og være særligt opmærksom
på. Den er så fintfølende, at man ikke altid opdager, hvordan
den påvirker oplevelsen af filmen. Der opbygges et skrøbeligt
science fiction univers hvor vi, ligesom karaktererne, ikke kan
se det fremmede, men kun fornemme det – måske uden at
forstå hvorfra den fornemmelse kommer. Gennem lydlige greb
stiller Tarkovskij et naturalistisk univers op, der minder os om
at skellet mellem tro og virkelighed måske ikke altid er sort og
hvidt.

En ode til det
fortvivledeåndedræt

mulholland drive

af Amine Kromann Karacan

I en seng, i en feberdrøm
Betragter hun gispende de hvide lag’ner
De slår folder og krummer sig
Over fortidens håb og gamle vaner

Alle tankerne strør hun omkring sig
Med ekkoet af bilens bagsæde – og af en kvinde
Skøn, og ond og drevet af begær
Der aldrig lod sig overrumple eller vinde
Med tiden ender vi alle i en seng
Vor sjæl fuld af harme
Over forløsningen som lader vente på sig
I duggen fra åndedrættets varme

livet skal leves

(1962). Foto: Pathé.
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Snak. En ryg. To rygge og en samtale. Spil. Snak. Snak.
Gå på en gade. Snak, snak. Se. Løbe. Stjæle en nøgle. Løbe. Snakke.
Snak. Snak. Snak. Snak. Være noget specielt.
Snak, snak. Drømmenes virkefelt.
Snak. Øjne. Indrammet kvinde. Hoved og skuldre. Snak.
Så. Nu. Et Suk. DET ENESTE SUK. Snak. Hun kan ikke lade være
med at smile. Hun sukker. Imens. DET ENESTE SUK. Den eneste
lyd. Snak. Snak. Se. Se. Snak. Snak. Danse. Mændene holder øje. Med
hendes hoppende trøje. Fjolleri. Et trist. Fjolleri. Snak.
Snak. Snak. Snak, snak. Kærlighed.
Ung mand ser. Indrammet kvinde. Hoved og skuldre. I et levende lys.
Han ser hende. Og han ser ned. Lukkede øjne. Tid til en tanke. Berolige
sin betagelse. Før han ser igen.
Tid til en tanke. At se ned. Opnå et roligt og sobert blik. At opdage. Man
har betragtet et portræt. Hoved og skuldre. Ikke virkelighed. Et portræt.
Det er ikke virkeligt. Man kan ikke høre det. Kun ÉN lyd. Et suk. Sukket.
Fra tidligere. Sukket. Begyndelsen til enden. Begynder med sukket.
Nu ser man bare portrættet.
Flugt. Tidlig. Død. Slut.

brev fra en ukendt kvinde

Snak. Snak. Snak

.

Mindet bliver til en falsk melodi, som årene slæber sig af sted.
I kanten af hukommelsen hænger virkeligheden. Den klukker sagte med.

Se mennesker som spejle på et uroligt himmelhvælv.
En nat vil du indse, det er kun at se dig selv.
Se mennesket som et maleri.
Nyd langsomt at fortæres og fortabes deri.
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Ritualiseret natteliv

Mere end deres æstetiserede voldsorgier og tavse protagonister kan Nicolas Winding Refns film kendes på deres iskolde synthesizer-scores.
Ordet stiller skarpt på samarbejdet, der har defineret lyden af storbyens neonskær.
af Felix Björnemalm Fleischer

E

n mand ligger kvæstet på gulvet af et fløjlsrødt
sminkerum. Han skælver forkrampet i smerte, mens
hans overfaldsmand træder nærmere, placerer en
kugle for hans pande og løfter en hammer i vejret. I en
cirkel omkring dem sidder platinblonde strippere tavst og ser på.
Deres udtryksløse, selvbrunede ansigter og bare silikonebryster
reflekteres i spejlvæggene bag dem. Sminkerummet er bragt
i total stilstand. Men under dette tilfrosne torturforhør ulmer
musikkens pulserende mørke, som en ildevarslende stormsky
over en neonoplyst nattehimmel.
Dette korte udpluk fra drive (2011) er en ærketypisk
scene for den danske mesterinstruktør Nicolas Winding Refn.
Med en dedikation som få andre filmskabere dyrker han
sammenstødets intensitet i sine film, der med sine koldblodige
voldsseancer, sparsomme dialog og beherskede fortælletempo
både har vundet anerkendelse og vakt forargelse blandt
publikummer verden over. Den nerve, som er så essentiel for
Refns værker, skal i høj grad tilskrives filmenes musik, der ikke
kun fungerer som et stemningssættende kompas, men ofte

the neon demon

(2016). Foto: Scanbox.

spiller en afgørende rolle for den enkelte scenes struktur og
semantik. Musikken til Refns tre seneste film, der foruden drive
tæller only god forgives (2013) og the neon demon (2016),
er blevet komponeret af amerikanske Cliff Martinez, hvis
frostklare synthesizers og elektroniske bas-ostinater er blevet
et decideret varemærke for Refns skildringer af storbylivets
latente kynisme. Det fortsatte samarbejde vidner om Martinez’
vigtighed for Refns film, hvis æstetiserede livsverdener ikke bør
forstås uafhængigt fra musikken, der ledsager dem.

DET STATISKE BILLEDE
Selvom de typisk huskes for deres eksplicitte voldscener, er
det ikke kun blod, sved og kraniebrud, som dominerer Refns
film. Han tilstræber en dvælende, kontemplativ filmstil, hvor
dyrkelsen af den enkelte scenes elektricitet prioriteres over
narrativ fremdrift. Oftest er Refns scener rømmet for både
ord og gestik, skåret ind til et øjebliks kondenseret intensitet.
Det statiske billede er et tilbagevende motiv. Thailandske
politifolk sidder tryllebundet som publikum til delingslederens
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karaokesang i only god forgives; langlemmede modeller i
hudfarvet undertøj står nervøst og afventer en casting i the
neon demon; et sminkerum fuld af strippere forstummer i
drive. I disse bevægelsestomme billeder får selv den mindste
rørelse den største opmærksomhed. Minutiøse detaljer, som
kørehandskens læderknitren, da ‘Driverʼ strammer grebet om
sin hammer (drive) eller modedesignerens ordløse forbløffelse
ved synet af den purunge Jesse (the neon demon), forstørres i
tomrummet, så de fremstår sælsomme og gådefulde. Bevægelser
og blikke ritualiseres i Refns statiske billeder.
Her er Martinez’ musik ikke uden betydning. Refn
lader ofte musikken træde forrest, så billedernes stilstand
brydes af lydsporets rastløshed. the neon demon åbner med
svævende klangflader, der hurtigt ledsages af lange synthesizerstrøg og en taktfast arpeggio-bas. På en sølvfarvet divan, svøbt i
fluorescerende neonlys, ligger Jesse ubevægelig med (teater)blod
rindende fra halsen. Hendes sirligt sminkede ansigt, udtryksløst
som en kinesisk porcelænsdukke, hviler livløst på divanens
armlæn. I et mørkt hjørne af fotostudiet fører fotografen Dean
sagte et kamera op foran sit forstenede ansigt. Åbningsscenen
veksler udelukkende mellem disse to statiske motiver, men
Martinez’ pulserende synth-beat tilføjer situationen en
særpræget uro. Sekvensen er således et glimrende eksempel på,
hvordan Martinez’ soundtrack ofte bliver den dramaturgiske
drivkraft i Refns scener. Billedet er fastfrosset, men musikken
brænder.

overdøver den anklagedes nådesbøn. Særligt i Refns mest
følelsesladede sekvenser får musikken frit råderum. Smukkest
ses det i drive, hvor ‘Driverʼ kører naboen Irene og hendes søn
Benicio gennem et udtørret vandreservoir i eftermiddagssolen
til tonerne af College og Electric Youths elektro-poppede a real
hero. Det er i øjeblikke som dette, at Refns tillid til musikkens
formidlingsevne demonstreres bedst. I stedet for at eksplicitere
sine karakterers indre følelsesliv stoler Refn på, at Martinez’
score kan udgøre scenens emotionelle klangbund.

KONTRASTENS KRAFT
Specielt i de sekvenser, hvor de medvirkendes sindstilstand ikke
er direkte aflæselig, får Martinez’ elektroniske kompositioner
en ganske særlig betydning. Her genspejler musikken ikke blot
billedets affektive udtryk, men tilføjer et særskilt stemningslag
til fortællingen. Det første stævnemøde mellem Dean og Jesse
i the neon demon er et slående eksempel. På toppen af en
bakke, med et oplyst Los Angeles i horisonten, vandrer Jesse
forsigtigt omkring i skumringen, mens Dean sidder afventende
på kølerhjelmen af sin bil. Al reallyd er skåret bort, så lydsiden
kun udfyldes af Martinez’ sørgmodige synth-flader. Billedet af
den unge Jesses tavse ansigt, ledsaget af de smukke, langstrakte
akkorder, fordrer en tvetydighed, der giver stævnemødet
en dybere emotionel resonans. Den samme tvetydighed ses
blandt andet i den indledende sexscene i only god forgives,
hvor Julian, fastbundet til en lænestol, ser passivt til, mens
elskerinden Mai tilfredsstiller sig selv i sengen. Her forvandler
Martinez’ ildevarslende strygerensemble den våde seance til en
ond feberdrøm. Den hvileløse musik får det statiske billede til
at vibrere.
Det springende punkt for samarbejdet mellem Refn
og Martinez er således de mange kontraster i samspillet mellem
lyd og billede. Præcis som de pludselige voldsudbrud står i
skærende kontrast til filmenes udprægede stilhed, udgør det
levende lydspor et modstykke til den handlingskondenserede
billedside. I Refns statiske indstillinger formidles dramaet
igennem Martinez’ musik. Lydsidens narrative funktion
understreges ikke mindst i de sekvenser, hvor musikken glimrer
ved sit fravær. Den udstrakte biljagt i drive afvikles helt uden
brug af musik, ligesom den gyseligt makabre slutscene i the
neon demon foregår i fuldkommen stilhed. Når billedsiden
indeholder tilstrækkelig handling, er musikken ikke nødvendig.
Den skal bruges som et aktivt fortælleredskab, ikke som
passiv underlægningsmusik. Martinez’ soundtracks er derfor
også afgørende for den særegne mystik, der præger Refns
ritualiserede storbybilleder. Refn er flere gange blevet kritiseret
for at vægte stil over substans, men det er næppe hensigtsmæssigt
at skelne mellem æstetik og narrativ i hans film. De skal ikke
læses som en bog, men opleves i al deres betagende skønhed og
gruopvækkende rædsel. Derfor bør Martinez’ musik heller ikke
blot betragtes som et simpelt lydtæppe, men som en essentiel
fortællekomponent i Refns filmkunst.

ORD FREMSAGT I VAKUUM
Martinez’ musik kommer ikke mindst til sin ret, da den ofte
står i skarp kontrast til filmenes mange stille passager. Stilheden
får stor plads i Refns univers, hvor dialogen typisk er svært
behersket. Især er Refns protagonister notorisk tavse, bedst
eksemplificeret i only god forgives, hvor hovedpersonen Julian
blot har sytten replikker i løbet af filmen. Der tales sjældent
meget ad gangen i Refns film, og når det endelig sker, afvikles
samtalen som regel i komplet stilhed. Lydbilledet udtømmes,
så skuespillernes replikker fremsiges i et vakuum. Dialogerne
får således en særegen kvalitet, hvor ord og sætninger får lov
til at resonere ensomt i lydbilledet. Restaurantscenen i only
god forgives, hvor Julians psykotiske mor gennemrevser
sønnen og hans elskerinde Mai, demonstrerer det mesterligt.
Denne tendens er drevet endnu videre i the neon demon, hvor
fraværet af baggrundsstøj i dialogscenerne virker decideret
kunstigt. Sminkerum, dametoiletter og cocktailbarer syntes at
være hermetisk forseglede. Kun det talte ord bryder tavsheden.
Den udprægede stilhed i Refns film gør derfor også
musikken langt mere effektfuld, når først den træder ind.
Flere gange vælger Refn at lade musikken erstatte dialogen
fuldstændigt. Da Julian krydsforhører sin brors drabsmand i
only god forgives, hører vi ham kun stille et enkelt spørgsmål,
før et sælsomt klokkespil afløser samtalen på lydsporet, mens
den tilfangetagne morder desperat forsøger at tydeliggøre sin
anger ved at gestikulere voldsomt med sin netop afhuggede
arm. Situationens gru forstærkes kun af, at musikken uænset
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Når det usagte
siger mest

af Tilde Søgaard Carlsen
Billede: døden i venedig (1971). Foto: Warner Bros.

I en fysisk verden er stumhed et fysisk
handicap. Men bliver det så
et filmisk handicap, når dialogen
mangler på det store lærred?

D

Når det usagte siger mest

en filmiske kunstgenre startede stum. Stumfilmen levede lystigt og livligt, indtil jazzsangeren
(1927) sprang ud i sang og populariserede tonefilm
med synkroniseret lyd og billede. Sidenhen, men
gradvist, opstod oprigtige talefilm; og i dag er dialogen så
integreret en del af den filmiske genre, at nyere stumfilm som
the artist (2011) nærmest virker
nyskabende — og endda kan nå så
langt som til at vinde en Oscar.
Men det skal ikke handle
om stumfilm; det skal handle om
dialogløse film. Det er ikke en
“Tomayto-tomahto”-situation?
Nej. Der er forskel. Den stumme
film kan sagtens indeholde dialog,
men den dialogløse film kan ikke
indeholde tale. Stumfilmen har sit
eget tegnsprog; et skriftsprog i form
af intertekster, hvor dialog kan
udfolde sig. Den dialogløse film har
derimod kun sit kropssprog; filmiske
virkemidler og stumme skuespillere.
Ens for begge er, at det visuelle
for alvor får betydning, når talen
mangler, og det er op til øjnene at
lægge øre til fortællingen.
Man kan nu undre sig: Hvorfor
i alverden skabe en fiktionsfilm uden
dialog? Er det ikke bare at træde
sig selv over tæerne? Et unødigt
benspænd, der kan resultere i et
tragisk fald? Men det er forsøgt, og det
er lykkedes. Det er lykkedes smukt,
og det er lykkedes prisværdigt. Det er
lykkedes Myroslav Slaboshpytskiy og
hans film the tribe (2014).

EN VOLDSOM TAVSHED

Og ej heller er det en fordel at kunne tegnsprog. For det er de
manglende komponenter, der skaber helheden. Det er fraværet
af det ene, der fremhæver det andet. Og det føles absolut
ikke som om, at der mangler noget. Tværtimod skriger noget
indvendigt: “Det her er for meget!”
For det er et voldsomt skænderi, men uden råben. Det
er kærlighed og store følelser, som
ikke erklæres. Og det er sex igen og
igen, men uden forespørgsel. Måske
hører vi det ikke, men vi ser det. Og
hvad vil du egentlig helst: høre om
et slagsmål eller overvære det? I the
tribe får du ikke valget. Og sjældent
har billeder virket så stærke. For det
er som om, at fraværet af dialogen
fremhæver billedet, og ligeledes
træder den diegetiske lyd frem.
Det er lyden af hud mod hud,
hvad end det angår slagsmål eller
sex. Og det er alt andet, end hvad
du gerne vil høre. For ingen siger
hverken til eller fra, og hvor ønsker
man inderligt, at blot et lavmælt skrig
kunne komme frem og måske sætte
en stopper for modbydelighederne.
Eller i det mindste bare en lille
melodi; blot en antydning af
underlægningsmusik til kort at lede
hjernen på andre tanker og forstyrre
øjnene i et øjeblik, og man kan få øje
på en anden verden end den i filmen.

Hvad
vil du
egentlig
helst: høre
om et
slagsmål
eller
overvære
det?

KÆRLIGHED VED FØRSTE
KLIP

Det er dog et fåtal af film, der
helt undværer dialogen som i the
tribe. Det er klart, at fraværet af
dialogen stiller andre krav til filmen
for at fortælle sin historie — omend
det kan fremstå som en manifestation
af den kunstneriske frihed. Det
visuelle bliver af mere afgørende
betydning, både med hensyn til miseen-scene, skuespilspræstationer og
ikke mindst klipningen.
I the tribe arbejdes der
med lange indstillinger og få nærbilleder. Det er ikke det
hurtige klippetempo, der holder pulsen oppe, men derimod
det modbydeligt langsomme. Det bliver nærmest som et spil
‘chicken’ mellem kamera og publikum om, hvem der først
bukker under og undviger handlingen. Det er derimod et andet
spil, der spilles i døden i venedig (1971) mellem den aldrende

the tribe er en fiktionsfilm
uden dialog. Kedeligt? Tværtimod.
For Slaboshpytskiys artistiske valg
om fraværet af dialog afspejler netop
det handicap, som filmens karakterer
må leve med: at være døvstumme.
Filmen finder sted på en kostskole
for døvstumme, men det viser sig dog
hurtigt, at de unge har større og alvorligere problemer at bakse
med. I en tilværelse uden lyd taler penge og muskler højest,
og de unge lader til ikke at have nogle kvaler med hverken
kriminalitet, vold eller prostitution.
Hele filmen forløber uden dialog eller undertekster, og det
eneste sprog, der bliver “talt”, er tegnsprog og kropssprog. Det
er dog på ingen måde ekskluderende for den gængse filmseer.
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komponist, Gustav von Aschenbach (Dirk Bogarde), og den
unge dreng, Tadzio (Björn Andrésen).
For hvad er Gustavs forhold til Tadzio egentlig? Er
det poetisk fascination; eller er det seksuel tiltrækning, som
Tadzios skønhed vækker i komponisten? I døden i venedig
forbliver det usagt — dog ikke dialogløst. Men klipningen
mellem den aldrende komponist og den unge dreng beviser
et særligt forhold, der kun antydningsvist sættes ord på. Som
Kuleshov-effekten formulerer, får
klipningen afgørende betydning for
forståelsen af filmen og fortællingen.
I det filmiske regnestykke, står
klipningen som plustegnet mellem
indstillingerne; og facit står (måske)
ikke som et entydigt svar, men som et
spørgsmål om perception.
Et klip fra blik til blik er i
virkeligheden nok. Der er kontakt,
ingen ord, men en opmærksomhed
på hinandens tilstedeværelse. Og det
er Gustavs udtryk, når han betragter
den unge dreng, hvis positur leder
tankerne hen på Thorvaldsens
Adonis – hans drenge-splejsede krop
til trods. Ikke ét ord udveksles mellem
de to, men blikke, åh blikke! Om
kærligheden er gengældt, er ikke til
at sige; men for Gustav er der ingen
tvivl: Det var kærlighed ved første
blik.

hans pige (Carey Mulligan) er fanget i et særligt klaustrofobisk
selskab. Mest ubehageligt bliver det dog, da Mulligan trængt op
i et hjørne må være vidne til at se en mands hoved blive trampet
til smadder og ugenkendelighed af en, hun holder af. Intet siger
hun, intet gør hun; hun står blot tilbage helt mundlam.
Ikke nok med det, virker det visuelle særligt æstetisk
fremtrædende, hvilket nærmest er blevet et varetegn for
Nicolas Winding Refns seneste film. Det velkomponerede og
-iscenesatte billede bliver således
både en del af den filmiske oplevelse
og en optisk forkælelse. Det er
fraværet af dialogen, der giver plads
til billedkunstnerisk æstetik, men det
er omvendt også det auditive fravær,
der stiller kravet til det visuelle
navlepilleri. For har du kun to farver
at male med, er det klart, at projektet
bliver sværere end, hvis du havde
fem; og at et godt resultat så i det
mindste forudsætter et godt motiv!
Knap så ekstremt, men stadig
i fremtrædende grad, gør the tribe
også brug af en særlig farvepalet,
hvor den kolde blå virker til at
udgøre den eneste farve i den ellers
så grå virkelighed. Ikke nok med
at matche det kolde og kyniske
univers, er den blå farve også med
til at guide øjet i det brede billede.
Og i døden i venedig fremstår byen
som skønhedens samlingspunkt,
når Lidoen nærmest tager sig ud
DET USAGTE
som et Skagensmaleri – dog med et
Det kan siges med tre velkendte
sydlandsk strejf af lys og varme —
ord. Det kan vises gennem intimitet.
og den underskønne by indrammes
Det kan udveksles i blikke. Men
af himmelen med dens genspejling i
det kan også tilføjes i redigeringen
vandet.
eller hjælpes på vej på settet … Det
Filmkunsten er som så meget
kan være svært at sætte ord på sine
andet en sammenstilling af og
følelser. Man kan tabe pusten; blive
vekselvirkning mellem forskellige
mundlam. Og nogle gange siger
komponenter. Der træffes tiltavshed sågar mere end tusind ord.
og fravalg. Nogle inkluderende,
I både drive (2011) og only
andre ekskluderende. Når visse
god forgives (2013) har Ryan
træder tilbage, træder andre frem
Goslings karakter ikke meget at
og omvendt. Men når dialogen
skulle have sagt. Han spiller i begge
mangler, får det visuelle for alvor
film en mand af få ord, men med en
understreget sin signifikans og rolle i
enorm handlekraft. Og er det i virkeligheden ikke også en vigtig det audiovisuelle medie. Og med alt det øjne og ører fanger og
pointe? Måske ikke for Refn og hans film at fortælle, men for alt det, kroppen fortæller, er dialogen måske slet ikke så vigtig.
filmmediet generelt: Handling taler højere end ord. Og at det i Visse fortællinger fortælles bedst uden ord.
virkeligheden nogle gange er det usagte, der siger mest.
I en over tre minutter lang elevatorscene i drive siges der
ikke ét ord. Men gennem klipningen fra gangster til Gosling
til gangsterens gun, gøres det tydeligt, at ‘Driverʼ (Gosling) og

Nogle
gange
siger
tavshed
sågar
mere end
tusind
ord

Da koncertfilmen
blev perfektioneret
I 1984 blev verden introduceret til koncertfilmen stop making sense med bandet Talking Heads.
Siden dens premiere er stop making sense blevet hyldet som den bedste koncertfilm nogensinde.
Men hvad adskiller den fra andre koncertfilm?
af Andreas Strini Lethan
et tomt scenegulv. Ind i billedet træder et par hvide kondisko, der går længere ind på scenen. Publikum jubler.
Kameraet tracker bagud, mens de hvide sko går målrettet mod centrum af scenen. Publikum jubler. De stopper op ved
mikrofonstativet.

Billede: stop making sense (1984). Foto: Talking Heads.
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“Hi. I got a tape I wanna play,” siger ejeren. En båndoptager
bliver placeret og beatet begynder. Højre sko tramper i takt.
Venstre leger med. Kameraet tilter opad og afslører skoenes
ejermand. En ranglet, androgyn herre. Herren er David
Byrne, frontmand i new wave
bandet Talking Heads.
Således åbnes stop
making sense af instruktøren, Jonathan Demme.
Denne mand er den
altoverskyggende grund til,
at stop making sense blev
så stor en succes. Jonathan
Demme er ikke kendt som
en
dokumentarist
eller
koncertfilmsspecialist, men
er derimod en klassisk
Hollywood-instruktør,
der
senere skulle modtage en
Oscar for sin gigantiske
succes ondskabens øjne
(1991). Hans evner inden for
fiktionsfilm og det klassiske
håndværk giver en helt
anderledes dimension til stop
making sense, der adskiller
den fra andre koncertfilm.

”HI. I GOT A TAPE I
WANNA PLAY.”

you for sending me an angel.

Her ændrer lyden sig i starten
af sangen, så man oplever introen udelukkende fra Frantz’
perspektiv. Byrnes vokal er tilbagetrukket og trommerne står
klart.
Præsentationen
af
de
enkelte
medlemmer
af bandet kan virke ligegyldigt, men dette er ikke
tilfældet
for
Jonathan
Demme. I et interview
med Time Magazine i
forbindelse med 30-året for
udgivelsen af stop making
sense fremhævede Byrne,
at Demme så interaktion
mellem bandets medlemmer
og sammenlignede det
med et skuespillerensemble.
Demmes intention var at få
tilskueren suget ind i Talking
Heads, som man bliver suget
ind i et karaktergalleri. Alle
medlemmer af
Talking
Heads
er
vigtige
for
oplevelsen og forståelsen af
filmen. Selv de medlemmer
som udelukkende er en
del af koncerterne. stop
making sense virker mere
nærværende og interessant
netop fordi, der er brugt tid
og kræfter på at opbygge en
relation til hele ensemblet
– fra frontmand til backup sanger. I mange andre
koncertfilm
ville
ekstra
musikere, der ikke normalt
er med i bandet, højst
sandsynligt blive negligeret
og forblive anonyme.
Opbygningen af scenen
bidrager til det stigende
spændingsniveau. Jo flere
kasser og instrumenter, der
bliver rullet ind, desto mere
opstemt bliver man for at
se, hvad der nu skal ske. Det
giver stop making sense et
flow, som sjældent er set før
eller siden. Man ville måske have regnet med et brag af et
åbningsnummer og så forsøge at holde dampen derfra, men
Demme og Byrne har klogt valgt, at lade stop making sense
starte forholdsvis roligt for så at opbygge spænding igennem

En
koncertfilm
kan være så
meget mere
end blot
musik med
billeder til. En
koncertfilm
kan være en
fortælling.

Ved at putte den ind i en slags
modificeret berettermodel
tilføjes stop making sense
en udvikling, som former
hele seancen til et helstøbt
værk med dramaturgi og
narrativitet. Anslaget har
vi i første nummer, psycho
killer, der, som beskrevet i de
første linjer, spilles af David
Byrne alene på scenen med
en guitar og et backingtrack.
Hvem er manden, hvad skal
der ske nu, og hvor skal vi
hen?
Interessen er vakt. Så
skal vi præsenteres for filmens karakterer. I løbet af de
efterfølgende fire numre bliver scenen langsomt bygget op.
Tina Weymouth på bas kommer på scenen til andet nummer,
mens Chris Frantz dukker op nummeret efter. Narrativiteten i
denne kombinerede præsentation og uddybning udstråles helt
ned i enkelte små skud, som når Frantz spiller trommer i thank
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Da koncertfilmen blev perfektioneret
filmens halvanden time. Således bliver
ganske særlig filmoplevelse.

stop making sense

en

David Byrnes teatralske optræden giver hvert enkelt
nummer sin egen historie. Frontmanden bruger sin uforlignelige
evne til at anvende både sin fysik og diverse hverdagsobjekter
til at udspille de enkelte numres små fortællinger på scenen.
Han står iført briller som en lærd
mand i Jesus-positur og prædiker
sandheder, når han fremfører
filmens absolutte højdepunkt,
once in a lifetime. Ved hjælp af en
standerlampe skaber han først det
hjem, han gerne vil have i this must
be the place (naive melody), for
derefter at danse med selvsamme
lampe og vise kærlighedshistorien
i sangens tekst. Ikke kun det
filmtekniske skaber narrativitet i
stop making sense, det gør Byrne
og resten af bandet i særdeleshed
også med deres sceneshow.
Sidst men ikke mindst skaber
klipningen en historie. Vi får
mere end blot fysisk interaktion
mellem bandmedlemmerne. I
making flippy floppy laver Byrne
og pianist, Bernie Worrell, en
såkaldt ’call-response’ mellem
vokal og keys. Det bliver iscenesat
som en dialog gennem klipningen,
hvor der krydsklippes mellem et
totalbillede af Worrell, der kigger
i Byrnes retning, til et nærbillede
af Byrne, der har blikket rettet ud
mod publikummet.

”WHO GOT A MATCH?”

Jo flere
kasser og
instrumenter,
der bliver
rullet ind,
desto mere
opstemt
bliver man
for at se, hvad
der nu skal
ske.

Det kan på ingen måde være
tilfældet, at ’Point of no return’
nås ved burning down the house.
Alle medlemmer er introduceret,
scenen er komplet, og koncerten
kan for alvor sættes i gang. Der er
nu ingen vej tilbage. Byrne stiller
publikum det meget retoriske
spørgsmål: ”Who got a match?”
Det har Talking Heads selvfølgelig.
Bandet såvel som filmen fortæller
os direkte, at nu er det tid til at
brænde huset ned. Festen kan sætte
i gang.
Herfra når stop making
sense det som berettermodellen
kalder
’konfliktoptrapningen’.
Dette kan i stop making senses
tilfælde med rette oversættes til
udvikling. Denne udvikling skyldes
i høj grad, at hvert nummer har sit
eget visuelle udtryk. De kommer
ikke bare af sceneshowet, men
også af kameraføringen. Normalt
ville man i koncertfilm have
kedelig kameraføring, der bare
fanger musikerne, men i stop
making sense er kameraet næsten
ligeså dynamisk som bandet selv.
I introen til life during wartime
tracker kameraet til siden,
mens det panorerer og konstant
forbliver på en David Byrne
gående i cirkler midt på scenen.
Men kameraføringen består ikke
udelukkende af piruetter omkring
Byrne og co. Under numre som
what a day that was forholder
det sig nogenlunde i ro, mens det
fanger David Byrne med belysning
på halvdelen af hans ansigt.
Sangen er utrolig intens i sit vers,
og det bliver kun gjort mere så
af det stillestående billede af den
manisk syngende Byrne. Forløsningen kommer så i omkvædet,
hvor intensiteten afløses af storladenhed. Her bliver der
selvfølgelig klippet til et billede af hele bandet på scenen. I kraft
af håndværket bliver man fuldstændig grebet af den vekslende
intensitet og storladenhed.

“AS WE GET OLDER AND
STOP MAKING SENSE”

stop making sense når sit
klimaks med girlfriend is better,
der kører for fulde drøn. Byrne
er iført det senere ikoniske, store
jakkesæt. Men udover at se sjovt
ud, så er jakkesættet det, der binder
hele filmens historie sammen.
David Byrne starter filmen med
at være iført samme jakkesæt blot
i normal størrelse. Det er gråt og
kedeligt. Byrne prøver at spille
rollen, som den fuldstændig normale hverdagsmand. Gennem
historien er tilskueren blevet præsenteret for en masse små
historier, hvor det kan være svært at se sammenhængen. Men her
til sidst står Byrne og synger: “as we get older and stop making
sense”. stop making sense er en livshistorie. Han startede
som den grå og normale mand, han har prøvet kærligheden,
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David Byrne.
Billede: stop making sense (1984). Foto: Talking Heads.

prædiket sandheder til verden, og nu står han i det samme, men
alt for store jakkesæt. Han holder op med at give mening. Han
overgiver sig selv til musikken og følelsen.
De sidste to numre udgør en udtoning med deres lange,
gospelagtige klang, hvor publikum endelig også introduceres.
Demme ville udelade skud af publikum før til allersidst for at
gøre det nemmere at blive trukket ind i ensemblet på scenen.
Desuden gør dette træk, at filmen føles mere specielt lavet til
biografpublikummet. Dette må man sige har lykkedes utroligt
godt. Det er umuligt ikke at blive revet med af begivenhederne
på scenen.
En koncertfilm kan være så meget mere end blot musik
med billeder til. En koncertfilm kan være en fortælling. Den kan
have spændingskurver. Den kan have dynamisk og spændende
kameraføring, der prikker til tilskuerens interesse. Den kan have
klipning, der taler til os. Den kan sågar have rekvisitter, der er

mere end blot blikfang. Alt dette og mere til har stop making
sense, hvor Byrnes evner som entertainer, bandets musikalske
kvaliteter og Demmes instruktion alle går op i en højere enhed.
Hvis blot flere Hollywood-instruktører gjorde deres indtog på
dette marked, så ville af kvaliteten den gængse koncertfilm
også stige. Scorsese og The Rolling Stones forsøgte og lykkedes
med shine a light. I en tid hvor musiksalget er stagnerende
og filmsalget lige så er det måske ikke en dårlig idé at forsøge
at kombinere de to markeder? stop making sense kan kun
inspirere til at forsøge dette. For når David Byrne i once in
a lifetime, står med hænderne udstrakt, er der ikke andet at
gøre end at falde på knæ, og tilbede Byrne og Demme for dette
mesterværk af en film.
”Does anybody have any questions?”

Lyden af det menneskelige mørke
Nick Cave har været musikverdenens mørkemand i over 30 år. Hele hans liv opsummeres i nick cave: 20.000 dage på jorden
(2014), der, ligesom hans musik, bevæger sig fra det helt stille til det stormfulde og larmende.

af Adam Ambus Madslund

“I

t’s a world i’m creating.

A world full of monsters
and heroes, good guys and bad guys. It’s an absurd,
crazy, violent world, where people rage away and
God actually exists […] and all the characters that
live or die or fade away – they’re just crooked versions of myself.”
Sådan opsummerer Nick Cave sit sangskrivningsunivers i
filmen 20.000 dage på jorden, der er en semidokumentarisk
skildring af Nick Caves tyve tusinde levedag. Igennem denne
ene dag formår filmen at sammenfatte og reflektere over hele
Caves liv, bagkatalog og den fortælling han har skabt omkring
sig i løbet af sin over 30 år lange karriere. Der reflekteres
over musik, litteratur, vejret, kærlighed, sex, minder og mere
endnu. Der er noget urovækkende over hele filmen, der uden
at ryste på hånden skaber en atmosfære, der skriver sig ind i
Caves dystre univers. En stor del af dette skal tilegnes filmens
eminente lyddesign og musik.
Siden Caves gennembrud i starten af 80’erne har han,
oftest med bandet The Bad Seeds i ryggen, stået som en unik
figur på den globale musikscene. Den høje, ranglede australier
med det kulsorte hår har et indiskutabelt talent for sangskrivning
og lyrik og rummer samtidig en vildskab og et mørke som kun
få kan matche. Caves bagkatalog begrænser sig dog ikke kun til
musikkens verden. Han har givet sig i kast med både litteratur,
poesi, filmmanuskripter og med Iain Forsyth og Jane Pollards
20.000 dage på jorden, blev endnu et kapitel tilføjet.

19,999, hvor al lyd forsvinder og skærmen bliver sort. Scenen er
sat - Caves liv er støjende, urovækkende og ubehageligt.
Det der fylder mest i filmen er, selvfølgelig, musikken.
Filmfolkene har fulgt Nick Cave & The Bad Seeds i studiet
under indspilningen af albummet push the sky Away fra
2013. I den første halvdel af filmen ses bandet flere gange i
studiet med tidlige gennemspilninger af numrene, der fremstår
upolerede og rå. Der fokuseres på Cave, der dirigerer bandets
dynamik i sådan en grad, at det lader til, at musikken skabes for
øjnene af tilskueren. Andre gange skæres dele af musikken væk,
så enkelte elementer står alene. Et børnekor skal optages til et
af numrene og det er tydeligt, at børnene ikke er professionelle.
Høres de alene, lyder det dårligt, da de synger skævt, både tonalt
og rytmisk. Men høres det i kontekst med resten af nummeret,
ændres denne opfattelse fuldstændig. De falske toner giver
pludselig mening, når de ligger under Caves vokal som et fjern
ekko i et dybt atmosfærisk stykke musik.
Hvor der i starten altså er fokus på skabelsen og
konstruktionen af musikken, er der i sidste halvdel i stedet
liveoptagelser af de færdige sange foran et stort publikum. Det
er to yderligheder, der præsenteres. Der kan høres en klar forskel
fra bandet, der prøver sig frem i studiet til de nu færdige sange.
Energien er her en helt anden, mere eksplosiv og voldsom,
mens Cave springer rundt på scenen. Det er en fascinerende
udvikling at høre. Et enkelt nummer, jubilee street, kommer
endda til at fungere som et ledemotiv igennem filmen. Tidligt
ses Cave spille nummerets bærende klavermelodi alene – det
lader til han netop har fundet på det. Det dukker op løbende i
mere færdige udgaver, indtil det spilles som filmens afsluttende
nummer med indklip af liveoptagelser fra hele Caves karriere. I
en film hvor der ikke som sådan kan spores en konkret historie,
bliver numrenes udvikling en stor del af filmens fremdrift, der
binder det hele sammen.

DET STØJENDE LIV
Tonen slås an fra første sekund. Mens logoerne fra diverse
produktionsselskaber løber over skærmen, høres violiner der
skaber en dyster klang, der langsomt bliver højere. Lige før det
føles som om det skal til at eskalere, stopper violinerne brat og i
stedet høres barnegråd. Atten gamle tv-skærme stablet oven på
hinanden dukker op, mens tallet 00000 står skrevet i højre side
af billedet. Skærmene tændes og på dem ses en helt nyfødt baby,
mens tallet begynder at stige. I løbet af det næste halvandet
minut, der fungerer som filmens titelsekvens, skabes en collage
af hele Nick Caves liv. Det stigende tal viser Caves levedage,
mens skærmene, i et ekstremt højt tempo, viser klip fra hans
liv samt ting der har haft indflydelse på ham. På samme måde
som de hektiske billeder, er lyden en støjende collage. Meget
af denne collage er en susende støj, hvor blot enkelte ting kan
høres – pistolskud, skrig, Cave der siger ”fuck”, små lydbidder
fra sange. Det er hektisk, på grænsen til desorienterende, som
om man befinder sig i Caves hoved imens der tænkes tilbage på
hele hans stormfulde liv. Intensiteten stiger, indtil tælleren når

DEN KONSTANTE URO
Udover sangene fra albummet har Cave, sammen med
Warren Ellis fra The Bad Seeds, komponeret musik til filmen.
Musikken er ofte direkte minimalistisk, hvor vægten ikke er lagt
på melodier, men i stedet på stemning og atmosfære, ligesom
violinerne helt i filmens begyndelse. Denne ildevarslende
musik understøtter ofte filmens mere drømmende eller poetiske
sekvenser. Flere gange sidder Cave alene i sin bil, men pludselig,
ud af det blå, dukker en person fra hans fortid op ved siden
af ham. De fører en kort samtale, før personen forsvinder
igen. Selvom samtalerne til tider er næsten muntre i karakter,
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I en film hvor der ikke
som sådan kan spores
en konkret historie,
bliver numrenes
udvikling en stor del
af filmens fremdrift,
der binder det hele
sammen.
Billede: 20.000 dage på jorden (2014). Foto: Camera film.

holdes musikken dyster og mol-klingende. Cave er en mand
hvis skeletter i skabet er utallige og ligegyldigt hvilken del af
hans liv der tages fat i, findes der et altoverskyggende mørke. De
mennesker der fremkommer i bilen, repræsenterer forskellige
perioder af hans liv og med dem kommer også dette mørke.
Musikken giver derfor mening, uroen forlader ham aldrig helt.
Dog er der et enkelt sted, hvor tonerne bevæger sig reelt væk fra
det ominøse og bliver næsten opløftende. Det er en kort scene
hvor Cave sidder i en seng med sine to drenge på hver side af
sig, mens de ser tv og spiser pizza. Det lader til at være et af de
eneste steder, hvor Cave er helt fyldt med ro, fjernt fra fortidens
trængsler.
En ting der også fylder meget i filmens auditive landskab
er vejret. Cave er bosat i den britiske by Brighton, der er præget
af regn, torden og stærke vinde. Dette fylder meget i Caves
liv og smitter af på hans sindstilstand. Han forklarer hvordan
han skriver om vejret, og jo mere han skriver om det, desto
dårligere bliver det. Det fremstår som en del af hans identitet:
“You know, I can control the weather with my moods. I just
can’t control my moods.” Derfor giver det god mening, at lyden
af Brightons skiftende klima så ofte gemmer sig i baggrunden
af filmen. Om Cave er udendørs, indendørs eller i sin bil, kan
en susende vind, en brusende bølge eller en fjern torden ofte
høres. Denne omskiftelighed afspejler subtilt og smukt Caves
stormfulde indre.

inden der klippes til en ny, hvor Cave sidder og spiller. På trods
af simpliciteten skaber de en følelse af, at man følger Caves
subjektive tankestrøm fra et øjeblik til det næste. Det lader til
at flere af scenerne, fx dem med bandet i studiet, ikke er en del
af den ene dag som filmen skildrer, men i stedet er minder eller
forestillinger der foregår i Caves indre.
Den måske mest markante brug af lydbroer sker i den
tidligere nævnte scene, hvor Cave ser film med sine drenge.
Som sagt var musikken her opløftende, de hygger sig og der
er ro, udover lyden fra tv’et, der kan høres lavt. De ser Brian
De Palmas scarface (1983) og er nået til den ikoniske scene,
hvor Al Pacino råber “Say hello to my little friend”, lige inden
han begynder at skyde løs på alt og alle. Da replikken siges,
siger Cave og drengene den grinene i kor med Pacino, men
da pistolskuddene affyres, er de pludselig øredøvende høje,
hvilket Cave og drengene ikke reagerer på. Lyden af de høje
pistolskud blandes sammen med lyden af en lilletromme,
hvorefter der klippes til en liveoptræden der er midt i et
voldsomt højdepunkt. Bandet spiller sangen stagger lee,
der hører til blandt Caves mest voldsomme og blodige. Den
bratte overgang er overvældende og der er milevidt fra
familiefaderen til rockstjernen. At trommen blandes sammen
med pistolskud fremhæver det voldelige i Caves univers. Volden
er allestedsnærværende i den fortælling han skaber, men ikke
nødvendigvis i hans virkelige liv. Pistolskuddene stammer
fra en fiktionsfilm og bæres over i musikken, der ligeledes
er et fiktivt narrativ. Man kommer igennem dette til at stille
DET VOLDELIGE UNIVERS
spørgsmålstegn ved, hvorvidt den Cave der præsenteres i filmen
Filmen er fri i sin form, og hopper meget frem og tilbage mellem er en repræsentation af, hvem han i virkeligheden er, eller om
forskellige sekvenser. Dette gøres ofte ved hjælp af lydbroer, han i stedet skal ses som endnu en karakter i det dystre kosmos
hvor en lyd fra en scene bæres over i en anden. De er ofte helt som hans skriverier bevæger sig i.
simple, som når lyden af et klaver sniger sig frem i én scene,

Lyd
af Bresson

R

af Peter Christian Rude

obert Bressons minimalistiske spændingsfilm en
dødsdømt flygter er berømt for sin helt særlige
brug af lyd som fortællende, billedskabende og
stemningsfyldt element.
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den
Da jeg sidste år boede i Lyon og i fire måneder studerede
fransk sprog og kultur ved universitetet, besøgte jeg hen
imod slutningen af mit ophold en af byens mindre kendte
turistattraktioner, erindringsstedet Prison Montluc.
Montluc blev opført i 1921 som militærfængsel, men
under krigen tog den tyske besættelsesmagt bygningen i brug
som interneringscenter. 10.000 mennesker blev indsat, hvoraf
7.000 døde.
Der var ingen andre end mig den morgen. En gammel
mand åbnede porten. Han kiggede undersøgende på mig,
spurgte ind til min nationalitet og noterede svaret på en liste
over besøgende.
Jeg bad ham om at pege mig i retning af modstandsmanden
André Devignys celle. Han nikkede genkendende og forklarede
mig kortfattet vejen.
Devigny undslap det ellers flugtsikre Montluc og skrev
siden om sine oplevelser. Hans erindringer dannede grundlag
for Robert Bressons underfundige thriller en dødsdømt
flygter (1956), en af mine absolutte yndlingsfilm. Bresson
vekslede mellem at optage i studie og på location, og mit besøg
var dermed en slags utraditionel tur bag kulissen.

GLÆDER
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BELØNNINGER
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drænede for alle teatralske udtryk ved endeløse gentagelser og
retakes. Nogle vil måske mene, at de underspiller. Man kan ikke
aflæse deres ansigtsudtryk, for de går konstant rundt med et
tomt blik i øjnene. Som biografgænger må man derimod selv
investere følelser i figurerne. Men så er oplevelsen også så meget
desto mere givende. Der er tale om virkelig identifikation og
indlevelse!
Denne enorme tilbageholdenhed kommer også til udtryk
i Bressons brug af lyd. Han tager ikke bare lyden for givet som
en naturlig bestanddel af talefilmen. Den får en selvstændig
rolle som fortællende og stemningsfyldt element og kan i nogle
tilfælde endda erstatte billedet. Teknikken brillerer han særligt
med i en dødsdømt flygter.

VOICE-OVERENS MANGE FUNKTIONER
Devigny (François Leterrier), der i filmen går under navnet
"Fontaine", bruger alle sine vågne timer på at planlægge sin
flugt fra fængslet. Han kommenterer løbende handlingen ved
hjælp af en voice-over. Dette greb har flere funktioner.
Det er et vigtigt element, at Fontaine ser tilbage på
hændelserne i sin voice-over. Det vil altså lykkes ham at flygte.
Spørgsmålet er dermed, hvordan han vil bære sig ad med det. Og
her ligger den grundlæggende spænding! Voice-overen fungerer
som en guide, der er med til at fokusere vores opmærksomhed
på Fontaines mange forberedelser: Hvordan han langsomt
snitter plankerne i sin dør fri, hvordan han omhyggeligt fletter
reb af forskellige typer stof og ståltråd, hvordan han etablerer
kontakt med de andre indsatte etc.
Men samme voice-over har også et rent informativt aspekt
og bruges ofte til at signalere tidens gang. Fontaine konstaterer

MINI-

En dødsdømt flygter beskrives i opslagsværket 1001
som den bedste introduktion til
enhver, der "vil overbevises om minimalismens glæder og
belønninger". Bresson er kendt for sin uhyre strenge stil. Han
arbejdede ikke med professionelle skuespillere, men brugte
derimod amatører, som han kaldte "modeller" og systematisk

film du skal se før du dør
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tidligt i filmen, at det efter en måneds tålmodigt arbejde endelig
lykkedes ham at åbne sin dør. Senere blive voice-overen en
vigtig markør i flugtscenen, der strækker sig over en hel nat,
men som kun varer omkring et kvarter i filmen. Fontaine
oplyser jævnligt, hvad klokken er, og på den måde bliver det let
at overskue forløbet.
Filmteoretikerne David Bordwell og Kristin Thompson
pointerer voice-overens funktion som nøgle til Fontaines indre
i deres visuelle essay functions of film Sound: a man escaped.
De undersøger den scene, hvor Fontaine lægger sig op på sin
briks efter at være blevet slået til blods af tyske
soldater. På lydsporet hører vi ham sige, at han
ville have foretrukket en hurtig henrettelse.
Det kunne man ikke have gættet sig til ud fra
Bressons afdæmpede visuelle stil med dens fokus
på det udtryksløse ansigt.
Endelig delagtiggør voice-overen os i
Fontaines moralske overvejelser i en afgørende
scene. Han har lige fået at vide, at han skal
henrettes, da en ny fange flytter ind som
cellekammerat. Fontaine mistænker fangen, en
ganske ung dreng ved navn Jost (Charles Le
Clainche), for at være spion for tyskerne. Han
må gøre op med sig selv, hvorvidt han vil slå ham
ihjel eller tage ham med på flugten, og vi lytter
spændte med via voice-overen. Man frygter
kortvarigt for heltens integritet.

DEN BILLEDSKABENDE LYD

et forbipasserende tog overdøver alt. Fontaine dukker atter op.
Der er ingen tvivl om, at han har dræbt vagten. Og det mest
fascinerende er, at mordet kun har udspillet sig for vores indre
øje.

MOZART BAG TREMMER
Bresson ville gerne have, at en dødsdømt flygter skulle minde
om en dokumentar, og han indleder den endog med en kort
håndskreven bemærkning: “Dette er en sand historie. Jeg
gengiver den som den er, uden skønmaleri”.
Samtidig kunne han ikke komme uden om, at
filmen også rummer en anden, mere mystisk
dimension. Bresson havde selv været krigsfange,
og hans egne erfaringer med at være i et fængsel
var med til at forme portrættet af Montluc.
Som han i sin tid udtalte til det legendariske
tidsskrift cahiers du cinéma, kunne han føle:
“tilstedeværelsen af noget eller nogen, kald det,
hvad De vil, der gør, at der er en hånd, der styrer
alt”.
Spillet mellem det konkrete og det abstrakte
eller det realistiske og det åndelige introduceres
allerede i filmen titel. Den oprindelige franske er
nemlig et led længere end den danske og kan i sin
fulde længde oversættes således: en dødsdømt
flygter, eller: vinden blæser, hvorhen den
vil. Første led er en ultrakort gengivelse af
handlingsforløbet. Andet led er derimod et
citat fra Johannesevangeliet, der handler om
åndelig genfødsel. Og faktisk optræder citatet i
filmen, hvor det står skrevet på en lap papir, som
Fontaine opmuntrende får stukket i hånden af
en indsat præst.
Der antydes en virkelighed, der er større
end den, der møder det blotte øje. Bresson
benytter sig kreativt af Mozarts messe i c-mol til
at understrege dette forhold. Han slår filmen an
med et brudstykke af Kyrie. Senere bruger han
selv samme i forbindelse med de indsattes rutiner.
Vi hører stykket, mens fangerne bevæger sig fra
korridoren ned ad trappen, over den indhegnede
gård, hen til vaskerummet. Dagligdagen bliver
nærmest ceremonielt ophøjet, og der anslås et
tema om håb.
Mozart bruges meget økonomisk, og man længes faktisk
efter mere. Det er derfor en sand fryd, når han for alvor foldes ud
i slutscenen. Musikken toner op med monumental styrke, efter
Fontaine og Jost er hoppet over fængselsmuren. De bevæger sig
med hastige skridt ud af billedet. Så kører et tog forbi i fuld fart,
men man ser kun den stigende damp, der omslutter alt som en
slags festrøgelse. “FIN” fylder lærredet. Flugt er blevet til frelse.

Tilstedeværelsen
af noget
eller
nogen,
kald det,
hvad De
vil, der
gør, at
der er en
hånd, der
styrer alt

Bresson bruger lyden til at aktivere vores
forestillingsevne i en række tilfælde. Fontaine
synsvinkel er for det meste begrænset til
fængselscellens fire vægge. Til gengæld kan
han høre meget og dermed danne sig et
indtryk af verden omkring sig. Nogle gange
lyder geværsalver som en påmindelse om de
mange henrettelser, der foregår på stedet. Vi
danner selv billedet i vores hoved. Bresson
skaber nogle ‘tomme pladserʼ, som det hedder
i litteraturteorien, og det er vores opgave at
udfylde dem og på den måde engagere os i
værket.
Fontaine lærer hurtigt at kommunikere
med de andre indsatte ved at banke på væggen.
Men da han forflyttes til en anden celle, kommer der intet svar.
Hvorfor? Man forestiller sig, at naboen ignorerer ham. Som
seere begynder vi at konstruere en hel karakter over små lyde
eller manglen på samme. Da det senere viser sig, at naboen
var i færd med at begå selvmord, men så hørte bankelyden og
ombestemte sig, træder hele scenen frem i et nyt lys.
Lyd bruges måske mest radikalt i den endelige flugtscene,
hvor Fontaine dræber en tysk vagt off-screen. Kameraet er rettet
mod Fontaine, der står lænet op ad en mur, og på lydsiden kan
vi høre vagten langsomt bevæge sig nærmere. Pludselig springer
Fontaine ud af billedet. Man forventer vilde skrig og råb, men
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Robert Bresson.
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Hvorda
n ser
60’ernes
lyd ud?

af Mikkel Tengvad

Det vilde årti er præget af flowerpower, modkultur og
rockmusik. I virvaret vokser en ny filmisk form, der skaber
symbiotiske oplevelser, som ikke siden har set mage.

O

mringet af en grå himmel uden konturer og
tusindvis af farverige tilskuere, hviner Jimi Hendrix’
elguitar på samme tid demonstrativt og håbefuldt
de amerikanske nationaltoner ud over Woodstockfestivalen. En lyd, der markerer en ny æra og kommer til at
være kendetegnende for en hel generation. Traditionerne
bliver på samme tid bevaret og nedbrudt i et musikstykke, der
symboliserer modkultur, nyskabelse og frigørelse. Amerika er
ændret, verden er ændret. Hendrix’ elguitar udgør i 1960’erne
dog kun en enkelt ingrediens i en samlet lydmæssig opskrift, der
blandt andet består af Bob Dylan, The Beatles og The Rolling
Stones. I en blitzkrig af sanseindtryk bombarderer de mange
nye kunstnere verden med deres egen særprægede lyd, der alle
bidrager til nyskabelse inden for musikken.

over til fordel for at lade filmens aktører selv komme til orde.
Opskriften, der bliver kendt som Direct Cinema, overføres
til den dokumentariske formidling af 60’ernes musik af
filmskabere som D.A. Pennebaker, Richard Leacock, Michael
Wadleigh og Maysles-brødrene.
I en af de første og mest betydelige rockumentaries
nogensinde, bliver dokumentaren og journalistikkens
mangeårige stilstand og ensartethed sat under lup. D.A.
Pennebakers udødelige don’t look back (1967) følger Bob
Dylan på turné i England, inden han endnu har udskiftet den
akustiske guitar med den mere rockede, elektriske lyd. Som
en flue på væggen følger vi Dylan på scenen, backstage og
på diverse hotelværelser. Vi lærer hurtigt, at den amerikanske
sanger og poet misbilliger den gængse journalistiske
fremgangsmetode, hvor journalisterne sidder med øjnene
fikseret på deres papir og pen, mens rutinespørgsmålene står
i kø. Når Dylan læser artikler om sig selv, påpeger han hvilket
misforstået og ubrugeligt resultat, journalistikken frembringer.
I en af filmens mest intense scener observerer vi Dylan
backstage, mens han bliver interviewet af en tilfældig journalist
kort inden en koncert. Her fanger Pennebakers kamera den
nervøse journalist og den provokative kunstner, der i et verbalt
sammenstød langt fra formår at synge duet. Det er klart, at
journalisten ikke ved, hvordan han skal foretage interviewet
med denne tilsyneladende umulige musiker. “Do you ever just
be quiet?”, spørger Dylan. “Be silent? And just watch and don’t
say a word?”
Spørgsmålet resonerer i lokalet. Bag sit kamera giver
Pennebaker aldrig lyd fra sig, for han er i gang med at udøve
præcis den form for journalistisk, Dylan her efterspørger. Han

NÅR ROCKMUSIK MØDER DOKUMENTARFILM
Årtiets lyd overføres til filmediet i sen-60’ernes bølge af
rockumentaries, der som en filmisk pendant til musikken skaber
et nyt og særpræget udtryk. I USA igangsætter Robert Drew
indirekte denne bølge allerede i slutningen af forrige årti, da
han anser den traditionelle dokumentar for at være for kedelig.
I en hyringsrunde der siger spar to, ansætter han journalister
og filmfolk, der skal være med til at give dokumentaren et
nyt udtryk. I forhold til tidligere tider tillader det nye mobile
kamera- og lydudstyr dokumentaristerne at filme mere frit og
direkte. Den nye dokumentarform skal fange virkeligheden og
lade begivenhederne udspille sig naturligt uden indgriben eller
manipulation. Eksempelvis droppes den autoritative voice44
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Foto: AP.

Vi føler os til stede i virvaret. Vi overværer ikke kun en
koncert, vi deltager også i nøgenbadning, hashrygning og
fællesdans i solskin.
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har forstået, at handlinger siger mere end ord, så han fortæller, vedvarende: Når The Rolling Stones spiller aftenens sidste
koncert, mærkes musikkens negative effekt, og i stedet for at
ikke ved at tale, men ved at vise.
holde fokus på Mick Jagger og bandets optræden, føres vores
opmærksomhed over på foruroligende ting. En sandsynligvis
FESTIVAL FOR ALLE
stærkt påvirket mand ligner en, hvis hoved er ved at eksplodere
På samme tilbagetrukne og observerende vis indsluser og derfor prøver at slippe ud af sin egen krop. En ligeså
Pennebaker seeren i Monterey Pop-festivalen, der skulle virkelighedsfjern kvinde møver sig med vold nøgen gennem
lægge grundlaget for en særlig form for rockumentary, nemlig folkemængden for at komme op til de rullende rockstjerner.
festivalfilmen. Her er det ikke kun en given kunstner, der er De kaotiske pointeringer ophober en ubehagelig fornemmelse,
objektet for den altseende linse, som det var tilfældet i don’t der synes at forvarsle et altoverskyggende klimaks. Når Jagger
look back. Hele festivalens stemning og ånd bliver fanget ved begynder på linjerne til under my thumb, er kameraets
at lade billederne fortælle på samme måde, som musikken gør opmærksomhed hengivet til det postyr, der foregår nede blandt
det. I monterey pop (1968) flyder lyd og billede sammen i én publikum. Det altid årvågne blik fanger den forfærdelige
kontinuerlig strøm, der synes ustoppelig og uadskillelig. På hændelse, hvor en mand bliver stukket ihjel af et Hells Angelssamme måde som man begynder at bevæge kroppen til et beat, medlem. Kaos er total, og vi føler os til stede i orkanens øje. Den
falder kameraet ind i musikkens rytmer. Rockmusikken fungerer direkte fortælling brydes dog, da Maysles-brødrene påpeger
som en dirigent, der igangsætter zooms og rytmiske såvel som vores rolle som beskuer. Der klippes til et gennemsynsrum,
ukontrollerbare bevægelser. Når Jimi Hendrix sætter ild til hvor Jagger og de andre bandmedlemmer, som et spejlbillede
sin ustyrligt hvinende guitar og slynger den rundt på scenen, af os selv, udtryksløst sidder og ser de ubehagelige billeder af
er kameraet fikseret på instrumentet og efterligner derfor de det brutale mord. Først nu kan vi reflektere over situationen
tøjlesløse bevægelser. Symbiosen mellem lyd og billede kan til og mærke, hvor opslugte vi har været af begivenhederne.
tider virke hypnotiserende, men kameraet er ikke i hypnose - Filmmediet demonstrerer her sin egen magt.
det er årvågent. De mindste ting bliver udpeget med et falkeblik
og stillet til skue for vores opmærksomhed. Derfor kan et billede ET PLETSKUD, DER ER SVÆRT AT GLEMME
af Janis Joplins fødder og ben, der sparker i takt til musikken,
Tilstedeværelse er måske det mest dækkende ord, når det
være lige så centralt som blot at se hende synge. Det hele er
en del af musikken. Og ligeså er publikum. Kameraet forsøger kommer til at beskrive tidens mange rockumentaries. Hvor
med et flygtigt blik at suge alle sanseindtryk til sig, og derfor nyere koncertfilm på udmærket manér viser, hvordan koncerten
er publikums reaktioner og bevægelser lige så centrale som de var, viser 60’er-bølgens rockumentaries, hvordan det var at
være til koncerten. Selvom man ikke var til stede i de gyldne
store kunstnere på scenen.
Det flygtige blik når sin ypperste form i Michael Wadleighs år, virker den filmiske formidling umådelig virkelighedstro
dokumentar, woodstock (1970), der på samme måde som og afsmittende. Både når det gælder hippieåndens utopiske
monterey pop følger både tilskuere og kunstnere i løbet af en verdensbillede og farverige festivaler, og når det gælder de mere
festival. Den legendariske festival symboliserede alsidighedens brutale sider af periodens kultursammenstød. Måske er Rolling
arnested, både musisk og menneskeligt, hvilket man virkelig Stone Magazines liste over “40 Greatest Rock Documentaries”
kan mærke i Wadleighs formidling af festivaloplevelsen, hvor af denne grund prydet af seks film lavet mellem 1964-1970
den filmiske oplevelse er altomfavnende og allestedsværende. i listens ti højeste placeringer. woodstock som nummer ni,
Blikket kan vandre fra publikum, til kunstnerens dirrende monterey pop nummer syv, gimme shelter nummer tre og
hånd, til en forbiflyvende helikopter. Alt virker improviseret og don’t look back nummer et.
intuitivt, og de mange indtryk kommer unummereret og synes
Årtiets nye måde at lave dokumentarer på virker som
at have lige stor betydning. Det virker ikke som om, at filmen skabt til at videreformidle tidsånden og de nye musiske
nødvendigvis vil have os til at følge begivenhedernes gang fra tendenser. Direct Cinema fungerer som en filmisk pendant til
en bestemt vinkel. Tværtimod er valgfriheden ekstra præsent, den nyskabelse og modkultur, musikken repræsenterer. Netop
da størstedelen af filmen udspiller sig i split-screen. Skærmen derfor er dét det symbiotiske produkt – den overensstemmende
bliver delt i to, tre eller fire billeder, der kan være i gang med sammensmeltning af lyd og billede - der leverer den samlede
vidt forskellige ting. Forvirringen er total, men man kan ikke oplevelse. På trods af et utal af succesfulde rockumentaries,
undgå at føle en vis frihed. Vi føler os til stede i virvaret. Vi så er det ikke mærkværdigt, at musikdokumentaren ikke
overværer ikke kun en koncert, vi deltager også i nøgenbadning, længere har samme udtryk. Lyden har ændret sig, og ligeså har
hashrygning og fællesdans i solskin.
filmen. Derfor ville Direct Cinemas fragmenterede og flygtige
fortællemåde sandsynligvis virke malplaceret i en moderne
kontekst. 60’ernes filmskabere fandt simpelthen bare frem til
DU FÅR, HVAD DU SER
den ultimative måde, deres tids lyd skulle se ud på.
Maysles-brødrenes gimme shelter (1970) formidler også
musikkens smittende effekt, når den fanger sæbebobler og
tungekys til en stort opsat koncert ved Altamont Speedway i
Californien. Modsat de andre festivalfilm er utopien dog ikke
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Ordets Top 5 – Ordet sammensætter en top 5 på baggrund af udgivelsens tema.

Fem nedslagspunkter i lydens historie
af Niels Harpøth

1894 – KINETOFONEN
officielle fødselsdag kombinerede Edison og samarbejdspartner Dickson fonografen og kinetografen
til kinetofonen. Kinetofonen kunne vise en lille tonefilm, men var hæmmet af de samme teknologiske skavanker som
Edisons fremvisningsapparat, kinetoskopet. Navnligt kunne den kun anvendes af en enkelt ad gangen. Ydermere bestod
synkroniseringsproblemerne, da der ikke var tale om sammenknyttede lyd- og billedoptagelser.

et helt år før filmens

1923 – LEE DEFOREST DEMONSTRERER PHONOFILM
10’erne og 20’erne var fulde af

lydeksperimenter verden over – dog med en lille parentes pga. verdenskrigen. Et af resultaterne
var Phonofilm. Her blev lyden optaget på samme filmstrimmel som billedet, hvilket løste synkroniseringsproblemerne, men
kvaliteten fik ikke nogen op at ringe. Deforest udviklede systemet i samarbejde med Theodore Case, men ingen amerikanske
opfindelsesodysseer uden svig. Deforest tog den fulde ære, og det var det venskab og samarbejde. Case fortsatte arbejdet og
lancerede med Earl Sponable hvad, der skulle blive Fox’ meget populære Movietone-system.

1926 – WARNER BROS. INTRODUCERER VITAPHONE
fox og warner bros. var i disse år mindre selskaber og derfor klare på at tage chancer med den spæde teknologi. Warner bros.
lancerede Vitaphone, et sound-on-disc system, hvor lyden blev optaget på en separat grammofonplade. Kvaliteten var god,
men man var ikke nærmere en løsning på synkroniseringsproblemerne. Fanden var løs på Sunset Boulevard så snart celluloiden
knækkede eller nålen hoppede. Systemet havde dog flere fordele – fx kunne det fylde en fuld biografsal med et jævnt og behageligt
lydniveau, så alle kunne høre med. Dette skulle blive en vigtig faktor året efter, hvor filmmediet blev ændret for evigt.

1927 – JAZZSANGEREN FÅR PREMIERE
alan croslands musical var hverken den første tonefilm eller den første fulde ‘talkie’ – men den står immervæk som et af

mest markante vendepunkter i mediets historie. Alan Croslands musical blev en succes uden lige og en ny æra indvarsledes.

de

1931 – SOUND-ON-FILM BLIVER STANDARDEN
industrien havde aldrig set omvæltninger på samme skala. I overgangen til tonefilm skulle samtlige led i produktionsog distributionskæden forandres. Filmstudier var aldrig blevet bygget med lydisolering for øje, man skulle medregne
mikrofoner i optagelserne, og biograferne verden over skulle bygges om for at akkommodere lydafspilning. Manglen på
industriel standardisering kunne i sidste ende ikke gøre andet end at skade forretningen, så i 1927 underskrev de fem største
produktionsselskaber MGM, Universal, First National, PDC og Paramount the big five agreement. Man besluttede sig
for at lade formatkrigen udspille sig, hvorefter man kunne gå sammen om at støtte den bedste løsning. Denne viste sig at
være et sound-on-film system af Western Electric, med hvem The Big Five skrev kontrakt. Warner bros. holdte ud, men gik
i 1931 over til sound-on-disc, og formatkrigen var endegyldigt afsluttet. I 1932 var overgangen til lyd stort set fuldendt i de
amerikanske biografer.
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Din fagforening.
Dit netværk til
karrieren.
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V I GI R '
T O GT U R E N
I R A B A T PÅ
TEATERBILLEtTEN
KOM TIL ALLERØD OG OPLEV:
HAMLET
DETTE BURDE SKRIVES I NUTID
KVINDE KEND DIN KROP
ULEDSAGET
H.C. ANDERSENS SAMLEDE EVENTYR
MUNGO PARK
MUNGO LAB
ARTERNES OPRINDELSE
THE BLAZING WORLD
OPSANG

BESTIL DIN BILLET PÅ TEATERBILLETTER.DK – BRUG KAMPAGNEKODEN: ORDET
STUDIEPRIS INKL. TOGRABAT: A-BILLET 150 KR. / B-BILLET 100 KR.
GÆLDER TIL OG MED JUNI 2017 TIL FORESTILLINGER I ALLERØD
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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.

Digitaltryk

250 STK. VISITKORT
MED FARVE PÅ BEGGE SIDER

ROLL-UP
1 STK.

226,-

Digitaltryk

Digitaltryk

Beregner
Trykmetode:

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

495,-

Digitaltryk 2 sidet
(85x54 mm)

BestBuy
Slutformat:

250 stk

250 stk

Visitkort 2 sidet (85x54 mm)
Oplag:

4+0
(farve på én side)

4+0
(farve på én side)

250

Varianter:

x

Farve:

Galerie Art Silk 350g

Renskæring

Galerie Art Silk 350g

4+0 (farve på én side)
Papirkvalitet:

Renskæring

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
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www.BilligTryksag.dk

•

Tlf.: 86 32 30 33

•

Info@billigTryksag.dk

•

Rugvænget 3, Grenaa 8500

Ekstraprodukter til visitkort:

Ingen valgte
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