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Narur erscheint als vorgeordnetes Abenteuer von 
ReprirSentation und Lusr, mit einem Zazrherschloss der 
Milte. 

Ernst Bloch 

Peter Grcenaways debut som spillefilminstruktm er blevet madt med entu- 
siasme på biennalen i Venezia, i diverse filmmagasiner og i den engelske dags- 
presse, som har vejret morgenluft for britisk filmproduktion. Ukendt for de 
fleste har Grecnaway imidlertid kreeret over en snes »eksperimentalfilni<<. fra 
nogle af få minutters varighed til den tre timer lange The FALLs, som behand- 
ler 92 menncsker, i hvis navn stavelsenfall indgår. 

En anden film, Act of God, handlcr om en seric mennesker, der har dct 
tilfzlles. at de er blevet ramt af lynet, et »faktamunster som unddrager sig 
enhver klassifieeringq som han selv siger i et interview. Ikke desto mindre 
suger tilmen efter skjulte spor af fzlles trzk i deres tilvzrelse. Greenaways 
film er »ironiske« stykker, optaget af de szre  ordenssysterner, som fremgår af 
f.eks. leksikale opslagsvzrkers alfabetiske tilrettelzggelse a f  omfattende 
materialesamlinger. Greenaway er en hoijt gearet intellektuel, der med usvzk- 
ket forblwffelse iagttager verden som et komplekst net af betydnings- og or- 
denssystenier og underkaster dem humoristisk granskning, alt imens han be- 
går det kunststykke på en gang at holde tungen lige i munden og stikke den i 
kinden. 

Det kan ikke undre, at han har f d t  sig tiltrukket af barokkens forestilling 
om det kosmuke teater. og har givet sin personlige vision af denne forestilliiig 
i Tegnerens kontrakt. som foregår i 1600-tallets England. En film spzkket 
med skme manierismer i handling og gestus, en vanvittigt kompliceret intrige 
og  et utal af allusioner til periodens malerkunst (Poussin, Lorrain, de la Tour), 
filosofi (Descartes, Locke og  Leibniz), havekunst (William Kent) og dertil lit- 
terzre inspirationer, rzkkende fra Restaurationstidens komedier til Borges og 
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