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INTERVIEW
>Nir manharen situationmeden stark og en svag,er denstarkesfrihed pression,
medens
densvageser k
Hvisvi misterdenfrihed,er det ikkebarevoresfitmkultur,somvil gi under,menogsi en helindustri,meda
densteknikere,skuespillere,
forfattere,osv.Deter derforen fejttagelsekunat tenke i materiellebanerog
betragteEuropas
filmmarked
igennemsimpleaftetningstal,<
sigerdengraskfodtefil.minstruktor
Costa-Ga

Franskfilms fors\
Costa-cavras kom til Paris i midten af 50eme, efter en opvekst i
Grakenland, der fik en dramatisk
PARIS
vending, da hans far og tidligere
I
I vis Frankig i dag laver fle- modstandkamper, i efterkrigsirere film end noget andet ne blw $rtlistet af landets nye
IJ
europaiske land og oven i hojreregering.
J]
I
I det ogsi har en rekke inDe RlnL han som bam havde
temationale skuespillere cg inkunnet se, var igen praget af en
struktsrcr, er det forst og fremstark censur og slledes rpolitisk
mest, fordi de har beskyttet deres korrekter . Hollywood-klassikere,
egen filmindutri. Et godt eksem- rmed smukke kvinder, med blondt
pel herp;il er den graskfodte Co- hir og bli ojner i successrige liv,
sta-Gawd, som Hmtidig horer til
som han senere har udtrykt det
6n af fransk films mest indedte
Derfor kan det ikke undre, at hans
fosvarere.
egne film netop skulle havne i den
rBare lav gode film< lod den modsatte groft og i stedet gsre op
amerikanske presses bud pi den med livets mange slryggesider.
Med emner, der strakker fra nafranske filmindustris nodrib ved
frihandelsaftaleme i 1993. Argu- zismen (Karlighedens Grenser),
mentet gik ud pi, at franske film i israelsk-palestinensiske forhold
virkeligheden slet ikke var gode og (Hanna K), Vichy-regimet (Section
derfor var blevet afhengige af kun- SpCciale)og Latinamerikanskedikstig ilftilfo$el i fom af stotte og taturer (rsavnet(), som alle bunder
kvotaer, som bare havde glort dem i menneskercttighederne,er det i
endnu dirligere. Men hvis man nu dag den franske film og retten til at
afskaffede al stotte - og dermed beskytte den med love, som Costaogsi de ulige handelsfordele- ville Cavras vil skabe opmarksomhed
fransk film Ninges til atblive bedre omkring.
)Historien viser, at 6n ideologi
og dermed ogsi mere publikumsvenlig - og si ville alle problemer ikke kan fungere, som 6n losning i
vere lost.
samfundet. Vi har fgr set det med
Men gode film er lige det, som stalinismen, nazismen og katolicisden graskfodte instruktor, Con- men.. .alle har taget fejl, og derfor
stantin Costa-Cavras laver - og si
mi vi kempe imod den overordgodt, at UniveHl-studieme i 1982 nede id6, som i dag hedder global
til
hyrede ham
at instruere hvad, handel og dermed de sterkestes
der skulle blive hans forste Holly- lov,r siger han.
wood-fiIm, Missing,mens hans seCosta-Cavrs, som i sted€t tror
pi en verden med mange sandheneste hedder Mad city.
prolfolge Costa-Gavrashandler
der, er i sig selv en kontroversiel
blematikken dog snarere om kul- person, som stadig fir folk til at
fare i blakhuset og sende ham
turfomkelle end om dirlige film.
rDer er bide gode og dirlige lilm
hadebreve slvel som begejstrede
siger
han og breve. Amerikaneme har aldrig
i USA som i Eurcpa,(
helt kunnet forene sig med hans
sporger istedet:
trHvad er en god film? Amerika- forbindelser til kommunismen,
neme har det med at altid skulle mens franskmendene altid har opmile ting - en vane som jeg finder fattet hans film som amerikanskinabsurd. For alt er jo relativt. Jeg spirerede.
plejer at sige til amerikanske,men
ogsl til europeiske kollegaer,at en Det var triotogien, rZr, rGidslet<
Trufraut eller en Codard kun kan og rTilstielsenrs effektive og spekekistere i Frankrig,da andre lande takulare fortEllingsmider, som i
ikke forstir dem, Pi samme mdde de tidlige 70'ere skulle bane vej for
tror jeg heller ikke, at danskere vil en helt ny og banebrydende thrilfA serlig meget ud af at se en ler-genre i den franske film. Herefportugisisk film. Men det betyder ter skulle publikum deles i to lejre,
ikke, at hverken den ene eller den hvor nogle bifaldt den nye stil,
anden genre er dirlig. Det betyder mens andre forkastede den. Men
bare, at vores verden bestir af ifolge Costa-Gavraser det ikke bare
mange, forskelligekulturer, som vi naturligt, men ogsi godt, at der
hele tiden kommer nye impulser
mi acceptere og bevare.{
udefra.som assimileresi den franDet er en imodekommende og ske films udvikling, selv om det
som
Costa-Gavras,
ikke betyder, at han selv ubetinget
filosofsk anlagt
tager imod i det samme latiner- laver film rpi amerikanskq.For nir
kvarter. hvor han passerede sin Hollywood selger dromme, sigter
forste ungdom med at studere pe han mod at vise virkeligheden, og
la Sorbonne og senerepe filmaka- pi en ofte ukonventionel mede,
demiet, hvor han skulle slutte sig som betyder at nogle folk uvegertil den epokegorendeNouvelle Va- ligt bliver tredt over tEeme.
rNir amerikaneme bruger ordet
gue-filmklike.

pi afstand,rforklarer h.
Og billeder har magt, fr
siger i dag: rEn film kan
- ikke endre verden,
film kans.
Dagens frihandelsdil
rer dog til 6n af de mind
cerede sager.
rProblematikken er i
den meget enkel, og nd
klarer vores sjmspunkt l
rikaner, giver de €n reL I
digt mi vi ikke glemme,
stir store handelsintere!
Men vi kan ikke bare ov
turen til handelsfolk ol
det vigtigt at have f6t€
vores lovgivning,<siger
Det var prasident
Gaulle, som efter Ande
krig lavede de forste lor,
le beskytte den franske
Dermed skabtesden gr
blandt andet skulle I
GavEs en flyvende sta
denen, hvilket ville I
utankeligt i hans hjeml
har han kvitteret med
lagge pres for at lor
indblanding, da han i c
dem, som fir aren
franske filmcensur helt
har mittet vige til fo
fuldstendig, kumtnen
frihed. Friheden til at I
ikke desto mindre lige
DNer man har en sit
en stark og en svag,er
frihed pression, meder
ges er love. Hvis vi
frihed, er det ikke bare
kultur, som vil gi undc
en hel industri, med al
nikere, skuespillere,for
Det er derfor en fejltal
tEnke i materielle banr
te Europas filmmarkr
simple afsatningstal,(
tilfojer:
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fivislronske fitm, og iLke mindst nordiske, til tider er svare ogflertydige, er det, fordi de afspejler vores kultur. Og
vores kultur er vores id.entitet: den vil sltid bestd, den bliver til en aN, siger Jilminsfuktoren Costo-Covros.
underholdning, foretrakker jeg
dets greske oversettelse, hvor
psychaogia,ogsi betyder 'forhold
til sjalen',r forklarer Costa-CavrasHan bruger dermed bevidst de
dramatiske virkemidler for at fi
det helt store publikum til at
standse op og tanke over det hu-

manitare budskab,som hver gang
ligger bag selve filmens historie.
Af samme Srsag har hans film
altid feet betegnelsen, politiske
thrillers, selv om han aldrig har
veret meget for stemplet, politisk,
men snarere ser dem som sociale
budskaber.da de forteller en hi-

storie ved at gi tat ind pi fi
personer fanget i en given situations.
rFor mig er det budskabet, som
driver verket, og som gor, at jeg
bliver ved med at lave film. Meske
er det, fordijeg selv er rodlos,atjeg
har lettere ved at se Droblemerne

nDen europaiske kul
pi historiske dramaer
Hvis franske nlm - og
nordiske - til tider (
flertydige, er det, fordi
vores kultur. Og von
vores identitet: den vi
den bliver til en arv. I
brug og den slags har
ser er forgengelige. A,
ikke det samme som
Men alligevel gir de
ske filmkultur lige in
dens lande.
rAmerikanerneskul
st;elig, samtidig med
udspringer fra mang
landes kulturer. Folk
dag Hollywood - me
faktisk en stor kon(
berejste og beleste m
den stumfilmens tid
gode film, men hvor

rlEw
harensituationmedensterkogensvag,erdensterkesfrihedpression,
medens
densvages
er [ove.
tisterdenfrihed,er detikkebarevoresfilmkultur,
somvil gi under,
menogsien helindustri,meda[[e
tikere,skuespitlere,
forfattere,osv.Deter derforenfejttageLse
kunat tankei materielle
banerog
Europas
fitmmarked
igennem
simpleaftetningstat
< sigerdengresKodte
filminstruktor
Costa-Givras.

ranskfilms forsvarer
s kom til Paris i midefter en opvrekt i
ler fik en dramatisk
ans far og tidligere
rper, i efterkrigsirestet af landets nye

L, som i stedet tror
med mange sandheelv en kontroveEiel
stadig fir folk til at
rset og sende ham
uel som begejstrede
kaneme har aldrig
orene sig med hans
til kommunismen,
endene altid haropn som amerikanskin-

pi afstand,(forklarer han sig med,
Og billeder har magt, for som han
siger i dag: rEn film kan - heldigvis
- ikke Pndre verden, men flere
film kanq.
Dagens frihandelsdilemma horer dog til 6n af de mindre komplicerede sager.
'Problematikken er i virkeligheden meget enkel, og nir man forklaier vores synspunkt til en amerikaner,giver de 6n rel Men samtidigt mi vi ikkeglemme, atderogse
stir store handelsinteresserpi spil.
Men vi kan ikke bare overlade kulturen til handelsfolk, og derfor er
det vigtigt at have fste rammer i
voru lovgivning,uslgerTan.
Det var prasident Charles de
Gaulle, som efter Anden Verdenskrig lavede de forste love, der skulle beskytte den franske filmkultur.
Dermed skabtes den grobund, der
blandt andet skulle give CostaGavras en flWende start i filmverdenen, hvilket ville have veret
utankeligt i hans hjemland. Senere
har han l0itteret med omvendt at
legge pres for at lgsne statens
indblanding, da han i dag er 6n af
dem. som fir aren for. at den
franske filmcensur helt og holdent
har mettet vige til fordel for en
fuldstandig, kunstnerisk ytdngsfrihed. Friheden til at lave love. er
ikke desto mindre ligese vigtig.
)Nar man har en situation med
en stark og en svag,er den st*rkes
frihed pression, medens den svages er love. Hvis vi mister den
frihed, er det ikke bare vores filmkultur, som vil gi under, men ogsi
en hel industri, med alle dens teknikere, skuespillere,forfattere, osv.
Det er derfor en fejltagelse kun at
tanke i materiellebanerog betragte Europas filmmarked igennem
simple afsatningstal,r siger han og
tilf6jer:

ogien, DZ(,)cidslet(
rrs effektive og spekellingsmider, som i
re skulle bane vej for
banebrydende thrilr franske film. Hereflikum deles i to lejre,
)ifaldt den nye stil,
brkastede den. Men
avras er det ikke bare
n ogsi godt, at der
rmmer nye impulser
ssimileresi den frandkling, selv om det
at han selv ubetinget
amerikansk(. For n;r
elger dromme, sigter
ise virkeligheden, og
rkonventionel mide,
rt nogle folk uvegerCt over taeme.
kaneme bruger ordet

>rDeneuropaiske kulturarv.er rig
pi historiske dramaer og tragedier.
Hvis franske film - og ikke mindst
nordiske - til tider er svere og
neftydige, er det, fordi de afspejler
vores kultur. Og vores kultur er
vores identitet: den vil altid best:,
den bliver til en arv. Fiskeri. landbrug og den slags handelsinteresser er forgengelige. At lave film er
ikke det samme som at lave sko.s
Men alligevelgir den amerikanske filmkultur lige ind i alle verdens lande.
DAmerikanerneskultur er letforstielig, samtidig med, at den ogsi
udspringer fra mange forskellige
landes kulturer. Folk kritiserer i
dag Hollywood - men her findes
faKisk en stor koncentration af
berejste og belaste mennesker. Siden stumfilmens tid har de lavet
gode film, men hvor de altid san-
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rc( i successrigeliv,
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har f6r set det med
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fivis lranskeflm, ogikkemindstnordiske,til tid.erer svereogflertydige,er det,fordidealspejlervores
kultur.Og
voreskultur er voresidentitet:den vil oltid bestd,den bliver til en aru, sigerfrlminstruktorenCosta-Cavras
underholdning, foretrekker jeg
dets graske oversattelse, hvor
psychaogia,ogsi betyder 'forhold

manitEre budskab,som hver gang
ligger bag selve filmens historie.
Af samme irsag har hans film
til sjalen',( forklarer Costa-Cavras. altid fiet betegnelsen, politiske
Han bruger dermed bevidst de thrillers, selv om han aldrig har
dramatiske virkemidler for at fi
veret meget for stemplet, politisk,
det helt store publikum til at men snarere ser dem som sociale
standse op og tanke over det hu- budskaber,da rde fortaller en hi-

storie ved at gi tat ind p,i fi
personer fanget i en given situaflon(.
rFor mig er det budskabet, som
driver varket, og som gsr, at jeg
trliver ved med at lave film. Miske
er deq fordi jeg selv er rodlas, atjeg
har lettere ved at se Droblemerne

ker niveauet lidt, si alle kan folge
med. Og si har de jo happy endings. ..,( smiler Costa-Cavras.
Han ser i stedet et USA med to
klasser,som bunder i at de hajere
l€reanstalter er private.
,Modsat os lever gennemsnitsamerikaneren i sin egen boble,
uden synderlig forsdelse for omverden- Nir jeg leser aviser i USA
harjeg ikke den fierneste id6 om,
hvad der foregir i Europao
Men er det alligevel ikke de store, okonomiske forhold og demed
stsre budgetter, som frister ham og andre - til at lave film i HollyILOOC?
DJeghar lavet i alt fire film i USA,
fordi de kun kunne lavesder - og i
den forbindelse har det ogsi varet
naturligt at bruge amerikanske
skuespillere. Mad City ville ikke
kunne foregi i Europa- ikke endnu
i hvert fald.< forsvarcr Costa-Gavras sig med. Mad City, sonr har
John Travolta og Dustin Hoffrnan i
hovedrollerne. handler om hvordan de sensationslystne, ameri
kanske W-medier ender i menneskelige omkostninger.Jagtenpi de
gode nyheder kan gi si vidt, at den
overgir enhver kritisk sansog vilje
til at standseop og analyserebegivenhederne, lyder filmens budskab.
Da der i stigendegrad kommunikeres med billeder i dag, mener
Costa-cavras,at skoleme bor indfare undervisning, for at de unge
larer at forsti og tolke tidens mange visuelle tegn.
0m de nye filmtraditioner siger
han: rMan laver i dag film pi en
anden mide end pi min tid. Dels
fordi samfundet har endret sig,
dels miske fordi der er si mange
prcblemer, som folk ikke vil mindes om. De vil hellere underholdes.
Men samtidig vinderen ny, aggressiv og individualistisk kultur mere
og mere frem. Volden brugesoveLalt, da folk har lettere ved at identificere sig med en mand med en
pistol mod verden.(
Costa-Cavraser ikke desto mindre Dmegetoptimistisk( med hensyn til fremtiden - ikke mindst pi
grund af de mange positive sider i
vore tiders globalisering.
Dverden har €ndret sig urroligt,
sidenjeg var ung. Far i tiden kiggede folk underligt pi 6n, nir man
kom udefra. Det var heller ikke
akonomisk muligl at se sig omkring pi samme m;de som nu.
Ungdommen i dag er formidabel,
den rejser meget og taler ofte mange sprog. Og det er netop Europas
kulturelle fremtid, hvis de nye generationer accepterermangfoldigheden og kan samles om id6en at
bevare den.n

