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\ Hope Springs \ Twilight 4 
\ Holy Motors \ Room 237 

film
”Holy motors”
# # # ¤  ¤ ¤ 

”Holy Motor” er en gennemført overrasken-
de film. Blandt andet fordi man aldrig for al-
vor finder ud af, hvad filmen handler om. 
Jovist hjælper det undervejs. Man bliver klo-
gere. Men det helt store, forkromede over-
blik udebliver totalt.

I første scene møder vi instruktøren til fil-
men, der finder en hemmelig dør i sit sove-
værelse og derfra går ind i en biografsal, 
hvor alle sover.

Og så klip. Videre. Til et herskabshjem. 
Husfaderen forlader hjemmet. På altanen 
står hans børn og vinker. ”Farvel far” råber 
de til ham, og ”kan du nu passe dit arbejde 
godt”.

Overalt er der sikkerhedsfolk. Han stiger 
ind i en limousine. Bagved kører livvagter-
ne. Ankommer til Pont Neuf i Paris. Stiger 
ud af bilen. Og er nu maskeret som en gam-
mel, haltende kvinde, der tigger. Med be-
væbnede vagter på få meters afstand.

Så går han tilbage i limousinen. Fjerner 
forklædningen. Tager en mappe frem, der 
beskriver hans næste job den dag. Maskerer 
sig. Udfører jobbet. Det er en slags latex-
klædt samleje i cyberspace.

Og herfra videre til alle de følgende jobs: 
Et lejemord. Køre datter hjem fra fest. Bort-
føre en fotomodel og spise hendes hår. End-
nu et mord. For til sidst at slutte af med at 
komme hjem igen. Men hjem er et helt an-
det sted, end da filmen startede. Det er et 
simpelt forstadshus, hvor han lever som al-
mindelig kernefamilie sammen med sin 
abekone og sine abebørn.

Det er absurd fra start til slut. Og det er la-

vet af den franske instruktør Leos Carax. 
Han er manden bag film som ”De elskende 
fra Pont Neuf”, ”Boy meets girl”, ”Tokyo” og 
mange flere, og han citerer flittigt fra sine 
tidligere film.

Det er spændende - ja fascinerende - i star-
ten at følge med i alle disse mærkelige histo-
rier, der alene er bundet sammen af, at man-
den bliver kørt fra sted til sted i sin vulgært 
store amerikanske limousine. Og mellem 
hvert stop får han et manuskript for, hvad 
han skal lave det næste sted. 

Det kan måske læses, som at verden er et 

stort instrueret drama. Og selv om vores 
mand får en kniv i halsen på et tidspunkt, så 
er han ikke rigtigt død. Det hele er bare 
skuespil.

Bag det hele lurer en bagmand. Ham der 
har iscenesat det hele. Han sidder pludselig 
også i limousinen på et tidspunkt og fortæl-
ler vores mand, at han er ved at falde af på 
den.

Denis Levant spiller hovedrollen som 
Oscar, der hele tiden skifter forklædning. 
Det bliver en tour de force lige fra østlig 
kampsport og til at ligge på dødslejet som 
olding. Hele tiden skifter det.

Hen mod slutningen bliver det dog for me-
get. Hvor man i starten sidder og venter på, 
at der vil komme noget, der knytter alle dis-
se mærkelige historier sammen, så viser det 
sig, at det kit udebliver. Det er og bliver ab-
surde historier, der står ganske alene. For-
klaringen kommer aldrig, og dermed heller 
ikke den forløsning, man har ligget på lur ef-
ter under hele filmen.

I en stribe biroller møder vi blandt andre 
Kylie Minogue, Eva Mendes og Edith Scob.

Det er en film, der flere gange trækker i 
smilebåndet på grund af alle de overraskel-
ser og absurditeter, man møder. Men de er 
også en film, der skuffer, fordi den ikke lige 
skubber den sidste forklaring på plads, så 
det hele hænger sammen. Der mangler kit.
� max�melgaard
 max.melgaard@nordjyske.dk

�{ ”Holy�motors”
Instruktion: Leos Crax
1 time og 52 minutter, tilladt fra 15 år
Danmarkspremiere.

Der mangler kit

film
”Room 237”
# # ¤ ¤ ¤ ¤ 

I 1980 udgav Stanley Kubrick sin gyserfilm 
”The shining”. Eller ”Ondskabens hotel” som 

den hedder på dansk, for det er nemlig 32 år 
siden, og dengang blev filmtitler oversat. Den 
slags er utænkeligt i dag. Selv når man ser en 
film fra Moldova, der handler om en ged, der 
skal barbere en høne, ja så laves der en en-
gelsksproget titel til filmen på dansk. Ellers 

kan vi ikke finde ud af det.
”Ondskabens hotel” er beskrevet som en af 

de skrappeste gysere nogen sinde. Men den 
er også lavet af en af de skrappeste og mest 
sofistikerede filmmagere nogensinde. Det er 
kort og godt en fantastisk film.

Nørdfilm om den ondeste gyser
Og som med alle Kubricks film er den 

blevet analyseret i hoved og R!
Det er også det, der sker i denne doku-

mentarfilm, hvor ”Ondskabens hotel” 
dissekeres i ni afsnit. Alt bliver ende-
vendt. Mange film-sekvenser bliver gen-
nemgået frame for frame. Billederne bli-
ver analyseret, og der bliver smurt tom-
metykke lag af fortolkninger på.

Meget af det er ganske begavet, men 
meget af det er også helt vildt ude i ham-
pen.

Lad os tage et eksempel: En af dem, 
der analyserer fortæller, at ”Ondska-
bens hotel” i virkeligheden er Stanley 
Kubricks vidnesbyrd om, at det er ham, 
der har lavet alle  
fupoptagelserne af amerikanernes må-
nelandinger.

Postulat 1: Amerikanerne har (må-
ske) ikke været på månen.

Postulat 2: Hvis de endelig har været 
der, så er alle optagelser alligevel et fal-
sum. Det er nemlig Stanley Kubrick, der 
har filmet og instrueret alt, hvad der er 
lavet af tv-udsendelser fra månen.

Beviserne herfor er mange. Et af de 
mest syrede er, at der på nøglen til væ-
relse 237 står ”ROOM No 237”. Og hvis 
man laver et anagram af de store bogsta-
ver på dette nøgleskilt, altså bruger bog-
staverne R O O M N - så kan man lave i 
alt to ord: Room og Moon. 

Ergo: Kubrick har lavet de falske tv-
optagelser fra månen!

I�filmen�”Tokyo”�optrådte�Monsieur�Merde.�Han�
er�tilbage�i�denne�film,�hvor�han�blandt�andet�
spiller�over�for�fotomodellen�Eva�Mendes.

To�personer�i�latex�danser�parringsdans�inden�
det�hele�ender�som�animations-samleje��
i�cyberspace.
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”Room 237” er opkaldt efter det værelse på 
”Ondskabens hotel” hvor alle de mest uhygge-
lige ting foregår. Ganger man 2 og 3 og 7 med 
hinanden får man 42. Holocaust tog for alvor 
fart i 1942. Ergo handler ”Ondskabens hotel” 
om holocaust og jødeudrydelser.

BOG
Lars Morel: ”Asger Jorn på Læsø”
# # # # ¤ ¤ 

Skagen har sine malere og Læsø var i 60’er-
ne lige ved at få sin egen koloni af kunstne-
re. Det blev dog ikke til så meget, og allige-
vel satte Jorn sine spor på øen, så det det 
endnu mærkes. Så selvom der aldrig blev en 
kunstnerkoloni som i Skagen, og Jorn ikke 
selv var der så meget igen, målt i tid, så giver 
det alligevel god mening at knytte ham til 
øen. Og som foreningen bag gerne vil det, 
nemlig udbrede kendskabet til Jorns virke 
med afsæt i Albissola i Italien og på Læsø. 
Denne udgivelse handler dog mest om 
Læsø.

På en togrejse købte Jorn af en medpassa-
ger Bangsbohave på Læsø for 10.000 kr. 
Uden at have set hverken gården eller Katte-
gatøen. Han overtog gården 1. april 1964 og 
en slags aprilsnar var det på sin vis, for det 
viste sig at gården lå meget afsides og var i 
dårlig stand. 

Ved hjælp fra kollegaen Jørgen Haugen 
Sørensen og den navnkundige gallerist 
Birch. De to købte i øvrigt begge senere hus 
på øen og en kunstnerkoloni var i sin vor-
den. Først næsten halvanden år efter købet 
ser Jorn selv huset. Han og galleristen ville 
rydde nogle træer på vennens grund, men 
snart gik Jorn ind efter øl, men vendte ikke 
tilbage før han, i de få dage de var på øen, 
havde malet vennens lade med et stort mur-
maleri, der fortalte om solens gang over 
himlen fra morgen til aften i alle dens farve-
skalaer, og viste som en gammel salme, at 
solens gang over dagen lignende menneske-
livets gang på jorden, sluttende med en stor-
slået nocturne, hvor mørket har sænket sig 
og alt er gået til ro.

Bogen er illustreret med ganske mange fo-
tos af både Jorn og hans værker, der har til-
knytning eller direkte er blevet til på Læsø. 
Ærgerligt nok ikke de bedste gengivelser og 
ofte i små formater, så man kunne have øn-
sket sig en lidt større udgivelse, hvor der 
havde været plads til flere detaljer i værker, 
som i nævnte, der er så kæmpestort at det 
rækker over flere vægmetrer. 

Efter den kraftanstrengelse kom Jorn ikke 
på øen i tre år. Og han sagde selv på et tids-
punkt, at han havde haft huset i fire år, men 
kun været der i ti minutter. Han levede i de 
år en vagabondtilværelse, hvor han rykkede 
rundt hele tiden fra sted til sted, fra land til 
land.

Teksten af Lars Morell er velskrevet og læ-
seværdig. Bogen er et langt kapitel uden 
stop, og man kunne havde ønsket sig flere 
små overskifter og afsnit, især de steder, 
hvor der kommer nye personer ind på sce-
nen, personer som kunstnerkollegaen Jør-
gen Haugen Sørensen, Troels Andersen, 
manden der kom til at lede Jorn Museet og 
Jorns sidste samlever Nanna Enzensberger, 
som også fødte hans sidste søn Ib. 

Hun arvede gården og levede der i en ræk-
ke år ludfattig og ildeset af øens befolkning, 
på grund af hendes tyske afstamning.

Der er ikke mange af den slags anekdoter 
fra Jorns tid på øen, kun få om hans ekstra-
vagance, som når han betalte dobbelt for 
maden på Hotellet, eller om hans mission-
ske ”forvalter” Stoklund, der tog sig af både 
Jorns Land Rover og huset, så det altid var 
klart, når Jorn var på vej til øen. I hvert fald 
så længe Jorn fik betalt ham for det. 

Morell har besøgt Stoklund, som fortæller 
om tiden, men der rendes ikke med sladder 
og alt efter temperament, kan man så be-
græde det eller fryde sig over det.

Morell holder sig til fakta og sætter med 
sin bog Læsø ind i den store bog om Jorn og 

hans kunst. Der er flere henvisninger til ud-
stillingsaktuelle Edvard Munch (på Aros i 
Aarhus) i værkerne, der kommer fra Jorn 
mens han arbejder på Læsø. 

Cirka 30 værker opregner Morell det til. 
Han gennemgår dem nøje så deres kunsthi-
storiske baggrund vises overbevisende 
frem. Foruden det store vægmaleri i Birchs 
lade, eksempelvis ”Himmelhunden”, samt 
et ”Sankthansbålsmaleri”, som i intensitet 
ikke levner Krøyers ditto noget efter. Også 
de kendte papirarbejder ”Prikbillederne” 
bliver omtalt. 

I det hele taget kommer Morell flot om-
kring den smule, der er at fortælle med og 
om de godt 10 år Jorn har huset, så både ti-
den og kunsten fra den tid opleves vedkom-
mende.

Huset blev efter Jorns død i en årrække 
forpagtet ud af naboen Stoklund, som udle-
jede det til turister. Siden stod det tomt i en 
lang årrække indtil Nanna Enzensberger i 
2007 solgte stedet til de nuværende ejere, 
der efter store istandsættelser og en del for-
viklinger og beskyldninger i pressen, om et 
legat, der skulle knyttes til stedet og Jorn, 
endelig i 2009 kunne indvie huset med hen-
blik på blive brugt som gæsteatelier for 
kunstnere.

Jorn var ikke på Læsø for naturen eller ly-
sets skyld, han malede som regel om natten i 
skæret fra et lysstofrør. Det var måske mere 
øens isolerende karakter, der tiltrak ham, 
eller, som han selv ytrede det i et interview i 
Ekstra Bladet, ”man kan godt sige, jeg er her 
for at blive lidt glemt. Rådne lidt op. Lige så 
stille. Måske er det starten på retræten. Man 
skal jo også tænke på sine gamle dage”.

Jorn døde 1. maj 1973 på Aarhus Kommu-
nehospital af lungecancer, og glemt blev 
han ikke, heller ikke på Læsø, selvom han 
var dødeligt syg den sidste gang, han var på 
øen, i nytåret 1972/73.

Bogen er et fint stykke lokalhistorie med 
national og international kunsthistorisk 
bredde.
� Troels�Laursen
 kultur@nordjyske.dk

�{ Lars�Morell:�”Asger�Jorn�på�Læsø”
72 sider, Illustreret, 250 kroner
Forlag: Foreningen Asger Jorns Venner.
Udkommer i dag og præsenteres i eftermiddag på 
Glyptoteket i Købehavn, men havde forpremiere på 
Læsø tirsdag. Læs herom i første sektion.

Jorn og hans 10.000 kroners 
hus på Læsø købt i et tog

 

En anden analyse siger, at hvis man gan-
ger 2 og 3 og 7 med hinanden får man 42. 
Altså samme år som holocaust for alvor 
kom i gang. 

Ergo: Dette er Kubricks holocaustfilm!
Som sådan er mange af analyserne i 

denne film spændende. Men mange an-
dre er fuldstændig ude i hampen. Der er 
også nogle spændende iagttagelser af, 
hvordan Kubrick lavede forstyrrende æn-
dringer i scenografien overalt i filmen. For 
eksempel en stol, der forsvinder midt i en 
scene. En skrivemaskine, der skifter farve. 
Eller at der er lagt blot ét billede - altså en 
frame = en firetyvendeldels sekund - ind i 
et skybillede, hvor skyen ændrer form til 
at være en tegning af Kubricks hoved. Den 
slags detaljer er der overdådige mængder 
af.

Men denne dokumentar lider markant 
under, at den kræver et indgående kend-
skab til ”Ondskabens hotel”. Og gerne så 
indgående, at man har set originalforlæg-
get senest et par dage inden man kaster 
sig over dokumentarfilmen. På den bag-
grund får filmen her en ekstrem lille mål-
gruppe. Det er en nørdfilm.
� Max�Melgaard
 max.melgaard@nordjyske.dk

�{ ”Room�237”
Instruktion: Rodney Ascher
1 time og 52 minutter, tilladt fra 15 år
Danmarkspremiere.


