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Track 29 

Flere af Nicolas Roegs film har kultstatus. Det er film, der har b e v ~ g e t  sig 
mod strommen - som Neil Sinyard udtrykker det.' Det er film, der som temaer 
har haft menneskelige forhold, som er tabu, eller som befinder sig i grznselan- 
det for det normale. Men det er også film, der har et andet sprog, end vi nor- 
malt m ~ d e r  i muinstrea~n-film: der er scener, der monteres ind over hinanden 
og forvirrer vore perceptioner og f~ le l se r  og dermed fortzller os det, der er 
latent i dem. Det har fremkaldt afsky for og afstandtagen til filmene; filmbran- 
chen har ikke vzret glade for dem: Perfirmance (1970) samlede s t ~ v  i to år, 

inden den kom ud; Castaway (1986) blev forsinket og nzsten opgivet, inden 
Canon skod penge i den; Eureka (1983) blev trukket tilbage af filmselskabet; 
Bad Timing (1980) fik Ranks navn fjernet fra startbillederne (gongongen); The 
Man Who Fecl to Earth (1 976) har fået bortklippet 20 minutter i USA og i 
videoudgaverne. Don't Look Now (1973) og Bad Timing blev censurerede, 
inden de kunne vises over BBC. Den sammenmonterede elskovs-Ipåklzd- 
ningsscene i Don't Look Now eksisterer i fire forskellige versioner. Det er un- 
dersØgelsen af sexualitetens og voldens implikationer og filmens formsprog, 
der har lzr t  af den freudianske psykoanalyses associationslogik og af surrea- 
lismen, der er skyld i det - og som samtidig har gjort filmene til kultfilm. (At 
filmene har opnåel denne status, står i kontrast til, at tre af dem ikke har vzret 
vist i danske biografer, nemlig Walkabout (1971) og de to sidste, Cold Heaven 
(1992) og Heart qfDarkness (1994) - den sidste er dog udsendt på videomar- 
kedet.) Track 29 (1987) vil jeg i det f~ lgende  analysere. Den er en af de film 
fra Roegs hånd, der har vakt mindst furore. Det skyldes, at dens tema er barne- 
Ønsker. Den udforsker imidlertid temaet med samme kompromisl~shed og 
voldsomhed, som Roeg har gjort i de andre film. Den viser komplekset af 
lzngsel, forhåbning, incestu~se fantasier, angst og generindret vold, der er 
forbundet med dette Ønske. 

Jeg starter analysen med at se på, hvordan filmen er fortalt. Vi er konstant 
i tvivl om, hvorvidt Martin, den tilbagevendte sgn, er virkelig eller fantasi hos 
moderen, Linda. Dermed kan filmen give os et indblik i Lindas fØlelsesm~s- 
sige forvirring og identitetsdiffussion. Herefter analyserer jeg det fortalte: a) 
scenerne mellem Linda og Martin, b) forholdet mellem Linda og hendes 
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mand, Henry, c) Henrys firdobbelte liv. Jeg ser på Roegs brug af teater og film 
som kulisser, som forudsrettes bekendte, og som bruges til at spille op ad. Og 
til sidst behandler jeg sprendingen i filmen mellem Roeg og Dennis Potter, fil- 
mens manuskriptforfatter. 

Spil med det virkelige 

Handlingen i Truck 29 strzkker sig over to dage fra ferste dags morgen til 
tredje dags morgen. Der fortzlles kronologisk, men med spring i rum. Det 
meste af tiden befinder' vi os i byen, der ligger ved Cape River i North Ca- 
rolina, men vi er dog også til stede ved et Trainorarna for leget~jstog et sted i 
USA, som vi ikke ved, hvor er. Blot ved vi, at man kan kommer dertil i bil fra 
byen, hvor handlingen ellers foregår, i lobet af et par timer. Endvidere er der 
flash backs til den kvindelige hovedpersons, Linda Henrys, ungdomstid et sted 
i USA. Samme fortzlleform med en handling, der udspiller sig inden for et 
kort tidsrum og så flash backs bag om handlingens begyndelsessekvens, m@- 
der vi hos Nicolas Roeg også i Insignifica~zce (1985). I andre af hans film ud- 
ssettes vi for et mere sprzngt univers og en mere sprsengt tidslig struktur, hvor 
forskellige handlingsforldb inden for forskellige tidsrum monteres sammen. 
Flash back'ene er så ikke nogen, der bevzger sig ud over den kronologisk set 
f ~ r s t e  sekvens. Eksempler på sådanne film fra Roegs hånd er Don't Look Now, 
Bud Timing og Eureku. T ~ L I C ~  29 er derfor en relativt traditionelt fortalt film, 
hvor på den ene side tidsforl~bet ikke er sprzngt, når vi ser bort fra et enkelt 
klip fra anden dags morgen, der optrseder samme dag om aftenen, og hvor vi 
på den anden side tydeligt får fortalt, hvornår der er tale om flash back: det er 
kun i disse, at vi moder Linda i en rod kjole, at hun ser yngre ud osv. I mod- 
sztning til In~igni f icu~ce,  hvor vi har fire hovedpersoner, er der kun én i 
Truck 29. At der er tale om en hovedperson, angives inden for Roegs univers 
ved, at vedkommende har f5et tildelt flash backs, og det er der fire personer, 
der har i In.sign~fific.cnzce; i Truck 29 kun Linda. Flash back'ene er korte glimt - 
et billede der går gennem hjernen - de andre scener er lzngere - også når to 
forlob er monterede. Endvidere er der en fantasi, der er klippet ind: en lastbil 
korer ind gennem Lindas sovevzrelse (på forste sal); eller lidt senere går den 
gennem loftet. I den fdrste scene med Martin kan han imidlertid ikke tilskrives 
Lindas fantasivirksomhed. Her har fortzlleren gennem afstand til hende lagt 
ham ind. 

Måske kan man sige, at Lindas og Martins forhold blot er fantasi. Den usik- 
kerhed, vi har om, hvorvidt Martin kun er i Lindas fantasi eller virkelig er til 
stede, er det, der holder os fangen og i tvivl om, hvad det er, vi er vidne til. Vi 
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