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Anne Jerslev

Realismeformer i Todd 
Solondz’ Happiness og 
Paul Thomas Andersons 
Magnolia

Indledning 

I Sam Mendes’ film American Beauty er der en scene, hvor filmens to unge,
Ricky og Jane, sidder på hans værelse, og hvor han filmer hende med det
videokamera, som altid følger ham. Vi ser først Jane i et videokornet nær-
billede, som fylder hele lærredet. »Lad være«, siger hun ud mod kameraet,
og som forklaring på hendes vægring mod at blive filmet, »I don’t like the
way I look«. Derefter zoomer kameraet lidt ud, hvorved det afdækker en
smule af værelset, og Jane rejser sig op i billedets nedre højre hjørne, simul-
tant med at hun rejser sig op på videobilledet i baggrunden. Kameraet
zoomer langsomt en smule videre ud og afdækker Ricky, som med bar over-
krop og det filmende videokamera står i billedets venstre side. Jane tager
kameraet fra ham, og indstillingen viser nu Jane bagfra med videokameraets
lille monitor ca. i midten af billedrammen til venstre for hendes ansigt. I
billedets venstre side står Ricky, og i billedets højre side afbildes han på en
tv-skærm, hvis afbildning af ham, efter at Jane har justeret afstanden, er
næsten identisk med det, vi ser i venstre side af billedet. »You don’t feel
naked?« spørger hun i næste indstilling, som i et nærbillede halvt forfra viser
hende kigge ind i videosøgeren. Og i den tredie indstilling ser man Ricky på
værelsets tv-skærm i et nærbillede kigge ned ad sig selv og sige »I am naked«,
mens Jane står i forgrunden af filmbilledet og stadig kigger ind i videokame-
raets søger. Derefter beder hun ham fortælle om, da han var indlagt på et
psykiatrisk hospital. 

I denne elegante scene, der hele tiden implicerer kameraer og spørgsmål
om repræsentationer og sandheder, bliver videobillederne privilegerede. De
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bliver både et tegn på og et middel til at skabe en oplevelse af autenticitet og
sandhed, for både samtalen og scenens form implicerer, at sandheden lige så
vel ligger i de kornede videobilleder som i den ‘virkelighed’, de afbilder; ja
videobilleder kan kolportere en fornemmelse af sandhed, som ikke ellers
kan fanges. Videobillederne er ikke erstatning for virkeligheden eller et
værn mod virkeligheden, men en måde at komme i kontakt med den på og se
den på. Privilegeringen af videobillederne knyttes i filmen til de unge. Men
det bliver også klart i filmens slutning, at det, der i én kontekst er én sand-
hed, i den næste kan blive vidnesbyrd om noget helt andet, idet videobåndet
i den efterfølgende historie om opklaringen af mordet på Lester, som filmen
lægger op til, ville kunne bruges som et bevis på, at det er Ricky og Jane, der
har skudt hendes far.1 Ricky siger, at videooptagelserne hjælper ham med at
huske; men netop det, at de kan dekontekstualiseres og blive bærer af en
anden sandhed, gør, at filmen ikke tildeler dem en almen sandhedsstatus.
Videobillederne bliver bærer af lokale sandheder og for Jane og Ricky
minder om et betydningsfuldt øjeblik. 

Under creditsekvensens montage mellem filmens personer i Paul Tho-
mas Andersons Magnolia ser man, på lignende vis, på en tv-skærm quiz
show-værten Jimmy Gator blive hyldet som »an American legend and a true
television icon«. Disse tv-billeder følges senere af en indstilling, hvor Jimmy
til en lægesekretær præsenterer sig med ordene »I’m Jimmy Gator«; men fil-
men hierarkiserer ikke de to præsentationer – de er begge rigtige – og de er
sideordnede repræsentationer i Magnolias realisme. Ved i Magnolia at have
optagelsen af quiz-programmet What Do Kids Know som en plot-linje og
vise produktionsprocessen på én gang som et menneskeligt drama og en
kynisk rutine synes det at være Andersons bestræbelse at eliminere eller
stille spørgsmålstegn ved forskellen mellem produkt og proces, den før-fil-
miske og den filmiske »virkelighed«. Filmen og tv repræsenterer ikke virke-
ligheden, de præsenterer den heller ikke, men er en del af den. Herved
adskiller Andersons film sig fra typisk 1980’ernes og tidlig90’ernes film,
hvor refleksivitet og intertekstualitet indgik i en tekst- og tegnproblematik –
eller hvor det i det mindste blev fortolket sådan. 

Jeg ser disse to eksempler som udtryk for en kunstnerisk bestræbelse
med virkelighedens materiale i en række nyere film eller en holdning i en
række nyere film til sig selv og de levende billeder som repræsentationssyste-
mer i det hele taget. Det er film, der på forskellig vis gør opmærksom på sig

1. I et interview i Sight and Sound, January 2001 gør Mendes opmærksom på, at filmen oprin-
delig havde et narrativt efterspil: arrestationer, scener i retssalen osv. Men de blev fjernet i
den endelige version. 
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