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KULTUR 
»Der er vinee ting, vi m* fomtA, og der er vime ting, vi ikke skal forstå. Man skal fomtA krænkelsen, man 

skal forstÅ ret ten til a t ytre denne krænkelse, man man m i ikke begynde at gå ind pA en vej, som leder 
mod det punkt, hvor man indskrænker grundlæggende rett igheder som presse- og ytringsfrihed« 
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Højskole med film og tv 
Fra 24. september bliver der mulighed for at kombi-
nere et 'almindeligt' højskoleophold med 18 ugentlige 
timer i film og tv, såvel teoretisk som praktisk. Det er 
filmproducenten Steen Herdel, der har fået ideen til 
'Film- og tv-skolen', som rent fysisk er placeret på 
Nørregaards Højskole i Bjerringbro ved Viborg. »Film-
og tv-skolen udspringer af et ønske om at lave en 
filmskole i højskole-regi, som tager sigte mod den 
virkelige produktionsverden. Et ønske om at tilrette-
lægge en undervisning ud fra de krav, der stilles fra 
branchen i dag og dermed en undervisning, som resul-
terer i kompetencer som efterspørges. Disse mål og 
retningslinjer er lagt fast på baggrund af mine 35 år i 
branchen og de erfaringer, jeg har gjort mig«, siger 
Steen Herdel. På www.filmogtvskolen.dk kan inter-
esserede hente yderligere oplysninger, (-hajm-) 

M U S I C A L 

Sound of Scarlett 
Den smukke Hollywoodskuespillerinde med danske 
aner, Scarlett Johansson, har takket nej til rollen som 
Maria i en nyopsætning af Sir Andrew Lloyd Webbers 
musical 'The Sound of Music'. Interessen har ellers 
været stor fra begge parter, og den 21-årige skuespiller-
inde imponerede blandt andet Lloyd Webber under et 
fælles restaurantbesøg, hvor hun brød ud i sang. Men 
forhandlingerne stoppede brat, da Match Point-stjer-
nen, i følge musicalmageren, fremsatte helt urimelige 
krav om løn. Det afviser Johnsons manager dog og 
forklarer, at en eventuel medvirken i 'The Sound of 
Music', ville komme i vejen for Johnsons arbejde med 
en kommende film, og at hun derfor måtte afvise 
rollen. Jagten på den nye Maria er nu, i tråd med 
tidens trend, udmundet i britisk reality-tv, hvor ukend-
te skuespillerinder konkurrerer om rollen, (malm) 

VREDE. Sådan fortolker Erikka Bahnsen denne nok s i 
almindelige dødssynd - Foto: DDC 

T Ø J D E S I G N 

Dødssynder af stof og strik 
Hovmod, gerrighed, frås, utugt, vrede, misundelse og 
dovenskab, med andre ord de syv dødssynder, som vi 
alle kender mere eller mindre til, har inspireret den 
unge beklædningsdesigner Erikka Bahnsen til en lille 
kollektion, hvor hvert kostume illustrerer en døds-
synd. Det syndige, men også ganske humoristiske tøj 
vises for tiden på balkonen i Dansk Design Center, 
hvor også en anden beklædningsdesigner, Laura Barii-
el, deltager med en meget anderledes vinter kollektion 
med forbilleder i middelalderen og de nordiske folke-
dragter. Såvel Erikka som Laura har netop taget af-
gang fra Danmarks Designskole, og det forlyder, at dø 
sammen drømmer om at strikke verdens største høj/ 
tøjhus. Udstillingen i DDC varer til 21. august. (Lib) 

M U S E U M 

DDR-nostalgi 
Trabantbiler, Mocca-Fix, Kloren« makeup og andre 
dugligdagsgetuttande fra det tidligere kommunistiske 
Østtyskland bliver udstillet på et nyt privatejet mu-
seum i Berlin. Museet DDK Alltagsmuseum er åbnet i 
den tyske hovedstad. Dets kuratorer har opfordret 
østtyskere til at lede i deres kældre efter genstande fra 
dengang, landet var delt i to. På den måde har de 
samlet omkring 10.000 relikter, som bliver udstillet 
interaktivt: Gæsterne får blandt andet mulighed for at 
sidde i en Trabant, og de oplever, hvordan det er at 
blive overvåget af Stasi. Museets direktør, Robert Hu-
eckel, siger til bloomberg.com, at han gerne vil fortælle 
om dagligdagen i DDR: »Vi ved meget om, hvordan de 
forhistoriske romere levede, men ingen forsker rigtigt 
i, hvordan folk levede i det 20. århundrede, fordi alle 
tror, at vi alle ved det. Men på et tidspunkt er de 
overlevede døde, og der er ingen tilbage«, siger han. 
(anri) 

S K U L P T U R 

Clinton som buste 
Det ør svært at finde billeder af'lluWiy Clintons bry-
ster, måtte kunstneren Daniel Edward erkende, da 
han arbøjdødø med sit nyeste værk. Kor nyligt vakte 
lian opsigt med sin skulptur af en nøgen Britney 
Spear* i gang med at føde på et bjørneskindstatppe. Nu 
lutr lian skabt endnu et kontroversielt værk En nav-
støn afklædt buste af Senator Hillary Clinton. Kunst-
neren kalder skulpturen for 'UHA's første kvindelige 
præsident' Den forestiller en langhalset Hillary ('lin 
ton, kletdt 1 en slropW top Kunstneren synes selv, at 
ligheden er silende, selv om han indrømmer, at nogle 
døiø vur sværere øt efterligne end andre: »Det er svært 
sj| n W " billeder øf hendes bryst Hun dækker sig altid 
Ui på en professionel måde Men dei findes straudbllle 
der«, siger Daniel Edwards til Daily News (anri) 

• LIVSVÆRKER. Fotografiet, der åbnede øjet. Maleriet, som vendte alting på hovedet. Ordene, der 
aldrig blev glemt. Vi har spurgt en række danske kunstnere, om hvilket værk der har præget dem mest. 

VERTIGO, » o g 
for at det ikke skal 
være løgn, bliver 'En 
kvinde skygges' også 
p i det mest gribende 
en film om, at størst 
af art er kærligheden, 
eftersom filmens 
kyniske bedragerske 
midt i hele det 
udspekulerede setup 
selv kommer til at 
elske sit offer«. 
- Foto fra filmen 

»Jeg må altid lige se den film én gang til « 

Af Marie Tetzlaff 

Hvilket værk - uden for dit eget felt 
- hor haft størst betydning for dig? 
Og hvorfor? 

»Alfred Hitchcocks film "Verti-
go' fra 1958«. 

»Jeg blev rasende på min ven 
Kim Brandstrup, som er en stor 
Hitchcock-fan, efter at han i 1983 
inviterede mig i biografen i Lon-
don for at se den netop genud-
sendte 'En kvinde skygges', hvis 
originaltitel er 'Vertigo', der be-
tyder svimmelhed. Da filmen ikke 
havde været vist i mange år, og de 
fleste derfor kun kendte den fra 
omtaler og stillfotos, var der en 
fantastisk intens stemning i den 
væltende fulde biograf, hvor folk 
sad både i midtergangen og på ra-
diatorerne. Filmen gjorde så vold-
somt et indtryk på mig, at alle 
mine følelser var i oprør, og det gik 
altså ud over Kim«. 

»Men det skulle hurtigt vise sig, 
at jeg igen og igen måtte vende 
tilbage til dette labyrintiske me-
sterværk om politimanden Scot-
tie, der på grund af svimmelhed 
må forlade sit job, men snart hyres 
af en gammel bekendt til at skygge 
dennes overjordisk smukke hu-
stru Madeleine. Scottie forelsker 

sig i den mystiske, selvmorderiske 
Madeleine, som - helt ud i fri-
surens snoninger - er besat af at 
imitere en for længst afdød tragisk 
kvindeskikkelse ved navn Carlot-
ta. En dag skygger Scottie Made-
leine, da hun bevæger sig op i et 
klokketårn, men da hun kaster sig 
ud, kan han, på grund af sin svim-
melhed, ikke redde hende og efter-
lades med en skyld, en gåde og et 
savn. Da han senere møder den 
billige Judy, der trods sin vulgari-
tet minder ham vagt om Madelei-
ne, giver han sig ( - i en scene, som 
det virkelig piner kvinder at se!) til 
at klæde hende ud som sin tabte 
kærlighed ... der i sin tid klædte 
sig ud som Carlotta ...«. 

»Ikke blot sidder man fra start 
til slut på kanten af stolen, fordi 
filmen er så spændende og følel-
sesmæssigt engagerende, men 'En 
kvinde skygges' er i enhver hen-
seende en æstetisk åbenbaring: 
Jeg kan ikke blive træt af at lede 
efter nye eksempler i filmen på 
spiralmotivet (der jo, ligesom i teg-
neserierne, betegner svimmel-
hed): Snoningen i Carlottas fri-
sure, som Madeleine efterligner, 
og vindeltrappen, der fører op i 
tårnet, som hun styrter sig ud fra, 
årringene i de ældgamle kæmpe-
træer, hun og Scottie falder i sta-

ver over, kameraets lukkemeka-
nisme, som symboliserer øjet og 
voyeurismen. Indtagende som et 
håndkoloreret 50'er-po8tkort er 
fotografen Robert Burks' San 
Francisco i Technicolor, og musik-
ken er på én gang foruroligende og 
medrivende smuk, som altid når 
den er komponeret af filmmusik-
kens mester, Bernard Herrmann, 
hvis sidste triumf var musikken til 
Scorseses 'Taxi Driver'. James 
Stewart er uforglemmelig som den 
forheksede Scottie, og skal man 
nogensinde se en kvinde så skøn 
som Kim Novaks Madeleine, da 
hun vågner op i Scotties ungkarle-
lejlighed, må man kaste et blik ind 
i sit eget indres hjemsøgte spejlka-
binet«. 

»Som al stor kunst handler 'En 
kvinde skygges' ikke kun om én 
ting, men er en tårnhøj lagkage af 
temaer, der både er forskellige og 
dog griber ind i hinanden: For at 
blive voksen må Scottie skygge 
kvinden og (som enhver mand) 
indse, at madonnaen og luderen, 
Madeleine og Judy, er én og den 
samme, for skulle han nogensinde 
nå frem til kærligheden måtte han 
give afkald på enten at idealisere 
eller dæmonisere hende. Men det 
er også en film, som viser, at drøm-
mekvinden er en kinesisk æske af 

fantasmer, for i forestillingen om 
begærsobjektet er endnu et gøgle-
billede gemt (og så videre, og så 
videre ...), så forførelse altid vil 
bygge på ikke så lidt forstillelse, 
maskespil og udklædning, der 
koldsindigt skal tale til den forel-
skedes svimle fantasiverden. Her 
er sex og død forbundet af mange 
hemmelige trapper, og for at det 
ikke skal være løgn, bliver 'En 
kvinde skygges' også på det mest 
gribende en film om, at størst af 
alt er kærligheden, eftersom fil-
mens kyniske bedragerske midt i 

Søren Ulrik Thomsen 
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Digter, født 1956. Udgav 1981 
døn epokegørende digtsamling 
City Slang' (sat i musik af Lars 
HUG 1984); i 1982 udkom 

hele det udspekulerede setup selv 
kommer til at elske sit offer. Men 
heller ikke dermed er alt sagt, for 
en af denne films helt store kvali-
teter er, at den trods utallige gen-
syn bliver ved med at være fasci-
nerende gådefuld, og derfor lige 
må ses én gang til«. 

mane tetzlaffUpol dk 

Vert igo, på dansk: En kv ind« 
skygges'. Amerikansk f i l m f r a 
1958, Instrueret af A l f red 
Hitchcock aftør manus af Pierre 
Bolleau og Thomas Narcøjac. 

'Ukendt under døn samme 
mine ' og i 1985 poetikken 
'Mit lys brænder'. Digtsam-
liner: Nye Digte', 1987; 
Hjemfalden', 1991; 'Dot skab-

tes vaklen', 1996; Det værste 
og det bedste' (III. af Ib Spang 
Olsen), 2002. Essays: 'En dans 
på glosar*. Senest fotobogen 
København con Amore' sam-

møn mød Jokum Rohde 
(2006). Medlem af Døt Dan 
sko Akademi siden 1995. 

http://www.filmogtvskolen.dk
http://bloomberg.com

