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Forord

Ove Christensen

Forord
Var det en vittighed, en provokation eller noget, der skulle tages alvorligt?
Ingen kunne rigtigt finde ud af det, da Lars von Trier i 1995 i Paris fremlagde
DOGME 95 som et bud på fremtidens film. Men netop fordi Lars von Trier
også internationalt på det tidspunkt var en (aner)kendt filminstruktør, blev
lanceringen af DOGME 95 bemærket, og projektet vakte en betydelig inter-
esse i filmmiljøer i Danmark og mange steder i udlandet. Selvom mange sik-
kert regnede med, at dogmerne efterhånden ville løbe ud i sandet og ikke
have nogen blivende effekt eller værdi, så viste de første dogmefilm, at der var
andet og mere på spil.

Med filmene Festen og Idioterne af henholdsvis Thomas Vinterberg og Lars
von Trier blev DOGME 95 i 1998 igen et varmt emne inden for filmkredse,
og det blev demonstreret, at der faktisk kunne komme gode og interessante
film ud af dogmeideerne. Begge film deltog i hovedkonkurrencen på Cannes
Filmfestival, hvor Festen blev udmærket med juryens specialpris. De næstføl-
gende dogmefilm befæstede DOGME 95s stilling, da først Søren Kragh-
Jacobsen og siden Lone Scherfig blev belønnet med Sølvbjørnen for deres
film Mifunes sidste sang og Italiensk for begyndere. Efterfølgende har nyhedsvær-
dien måske aftaget noget, men med den stadige tilgang af nye dogmefilm, der
bliver godt modtaget både nationalt og internationalt, har dogmekonceptet
efterhånden vist, at det er mere end blot en morsomhed eller provokation.
DOGME 95 har dermed også været med til at styrke dansk films anseelse
generelt, selvom bevægelsen ikke alene har skabt den nye danske bølge, der alle-
rede var godt i gang, inden dogmefilmene begyndte at indtage biografernes
lærreder og bestorme publikum med nye oplevelser.

Dansk film har i de sidste mange år været en stor succes. Dette skyldes
ikke mindst det kvalitetsløft, som en mere professionel og kunstnerisk engage-
ret filmindustri har givet filmene. Siden filmloven i 1972 er der sket meget
med filmproduktionen. En mere målrettet offentlig støtte gennem konsulent-
ordningen til danske film er her en vigtig faktor. Den Danske Filmskole er
blevet et udklækningssted for mange talenter inden for en række væsentlige
områder af filmproduktionen – ikke mindst hvad gælder instruktion og
manuskriptarbejde. Etableringen af Zentropa, Nimbus og andre nye, små
produktionsselskaber har betydet en mere mangfoldig filmproduktion båret
af nysgerrighed og engagement. Man skal heller ikke undervurdere betydnin-
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gen af Lars von Trier som igangsætter og inspirator for mange filminter-
esserede, ligesom Zentropas evne til at gøre film og filmproduktion til et
offentligt medieanliggende har styrket synligheden af den danske filmproduk-
tion og dermed også publikums interesse. Disse faktorer tilsammen har givet
grobund for såvel en professionel tradition som fornyende udfordringer af
films forskellige muligheder. Som en effekt har dansk film også oplevet en
kolossal interesse fra udlandet, hvor den danske filmmodel betragtes som
noget unikt og efterlignelsesværdigt.

De danske dogmefilm har som nævnt været en del af den danske filmsuc-
ces. Det kan man se af den interesse, publikum har vist mange af filmene.
Man kan aflæse det af filmkritikken, hvor en række af dogmefilmene er blevet
rost til skyerne af anmelderne. Og man kan se det af de priser, dogmefilmene
har vundet ved forskellige filmfestivaler i Danmark og i udlandet. Dogme-
filmene er her interessante, da de på sin vis går imod den professionalisering
og tekniske forbedring, som har været en af årsagerne til fremgangen for dan-
ske film. Man kan undre sig over, hvorfor en række filminstruktører skulle
have en interesse i at lave film, der i teknisk forstand ikke er så gode, som de
kunne være. Dette spørgsmål har man med rette kunnet stille til instruktø-
rerne af dogmefilmene. Filmenes kvalitet, hævdes det af DOGME 95, skal
ikke måles på den tekniske beherskelse af filmarbejdet, men mere på filmenes
ærlighed og ægthed. Dogmefilmene har blandt så meget andet bidraget med
en større åbenhed over for kunstfilm, da det er lykkedes for mange af dem at
blande den udfordrende æstetik med bredt appellerende filmfortællinger.

Nøgne billeder. De danske dogmefilm kaster et kritisk analyserende blik på de
enkelte dogmefilm. De ti danske dogmefilm, der indtil nu er udsendt, bliver
efter tur undersøgt i detaljer. Og for at give forudsætningerne for dogme-
filmene begynder bogen med en præsentation og diskussion af de æstetiske
bestræbelser, der ligger i manifestet Dogme 95 og Kyskhedsløftet med de ti bud,
der er styrende for dogmefilmenes produktion.

Der ligger ikke en samlende bestræbelse bag artiklerne, der skal betragtes
som enkeltstående analyser. Men alligevel er det vores håb, at Nøgne billeder

læst i sammenhæng vil give et overblik over dogmebevægelsens kunstneriske
resultater. De forskellige film udgør et mønster af tilbagevendende temaer og
æstetiske løsninger på udfordringen fra dogmerne, selvom dogmefilmene dog
ikke kan siges at udgøre en samlet genre eller ses som et udtryk for en fælles
stil. Det er i høj grad lige så meget forskellene som lighederne, der er kende-
tegnende for dogmefilmene.

Ved siden af at skabe et overblik over dogmefilmene er der to hoved-
formål med bogen. For det første vil vi give et indblik i de enkelte dogmefilm
og dermed de enkelte filminstruktørers arbejde. Vi vil forsøge at nå til en
dybere forståelse af filmenes æstetiske og holdningsmæssige anliggender, og
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dermed også vise de enkelte films forvaltning af dogmereglerne. Hver enkelt
film må ses i lyset af, at den er blevet til i et felt mellem den traditionelle film
båret af veletablerede konventioner og dogmereglernes forsøg på at give
filmene nyt liv. Dermed bliver den enkelte instruktørs måde at angribe film-
arbejdet på interessant, ligesom resultatet naturligvis bliver det. De enkelte
analyser vil forhåbentlig give læseren en dybere indsigt i filmene og deres
æstetik.

Det andet hovedformål er at demonstrere en række eksemplariske analy-
ser, som ikke mindst vil kunne benyttes i undervisningen i film og medier. Der
er som allerede nævnt ikke en fælles opfattelse af, hvordan man kan og skal
analysere film. De forskellige artikler har derfor forskellige måder at gribe fil-
manalysen an på. Dermed fremlægger Nøgne billeder en samling af filmanaly-
ser, der lægger op til en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige
måder at analysere film på.

Nøgne billeder henvender sig derfor til den i almindelig forstand filminter-
esserede uden anden forudsætning end interessen. Bogen er i anden omgang
henvendt til elever og studerende, der har film som emne. Vi har forsøgt at
skrive artiklerne med disse to målgrupper for øje. Det har imidlertid ikke
været et sigte at skrive artiklerne uden inddragelse af en vis fagterminologi,
men vi har forsøgt at demonstrere denne i konkrete sammenhænge, så det
skulle være til at følge med i artiklernes løbende argumentation.

Afslutningsvis vil jeg som redaktør gerne takke bidragyderne for deres
imødekommenhed og samarbejde. Alle sagde med det samme ja, da jeg
forelagde dette projekt for dem, og alle har udvist meget stor tålmodighed
med redaktøren i bogens forskellige tilblivelsesfaser. Også en stor tak til for-
laget Medusa og Jørgen Holmgaard for stor opbakning til projektet og en
øjeblikkelig tro på denne bogs nødvendighed eller i det mindste brugbarhed.
En stor tak til Helle Trolle-Christensen for en uvurderlig indsats med at gøre
manuskripterne mere læsevenlige og udluge diverse fejl og mangler. Også en
tak til Det danske Filminstitut for støtte til udgivelsen. Endelig vil jeg takke
Zentropa for at stille film til rådighed for vore analyser og ikke mindst film-
producenten Ib Tardini og filminstruktøren Annette K. Olesen for beredvil-
lighed til at give mig adgang til Forbrydelser længe inden premieren.

Ove Christensen
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Nøgne billeder

Ove Christensen

Nøgne billeder og 
usminkede fortællinger

Dogme 95 is my attempt to undress film, to reach the ‘naked 

film’.

Thomas Vinterberg1

There’s nothing new to this fucking Dogme movement – nothing 

at all, if you look into film history ... It’s just to kick some ass in 

a sloppy business.

Peter Aalbæk Jensen2

Film har en evne til at bringe tilskueren langt væk fra virkelighedens banale
kendsgerninger og trivialiteter. Gennem de levende billeder kan film skabe
illusioner som ingen anden kunstart. Hvis man sammenligner med bøger,
billedkunst eller teater, så er filmens fortrin i forhold til virkelighedsillusion
meget tydelige. Film taler til flere sanser på én gang, hvilket styrker dens evne
til at trække tilskueren ind i det skabte univers. Især i biografens mørke, hvor
man sidder ‘bundet’ til en fast plads og uden noget til at forstyrre oplevelsen,
kan man få en følelse af at være tæt på filmens skabte verden. Med film kan
man skabe illusioner, der fremstår som selvstændige virkeligheder, vi som til-
skuere har en direkte adgang til. Tilskueren bliver til et førstehåndsvidne til fil-
mens begivenheder.

Den fotografiske kunst, som filmen jo bygger på, er i sig selv tæt forbun-
det med virkeligheden i den forstand, at et fotografi viser et billede af noget,
der har befundet sig foran kameraet. Derfor er der en stærk forbindelse mel-
lem den fotografiske teknik og virkeligheden. Som kameraet ‘optager’ en del
af virkeligheden og dermed bevidner den, bliver fotografiets beskuer selv til
et vidne i forhold til det, billedet viser. Denne opfattelse af det fotografiske
billedes afhængighed af virkeligheden overføres til filmen. Derfor er der også
en række teoretikere, der har peget på filmbilledets indeksikalske natur, hvor
virkeligheden direkte sætter sit aftryk på filmstrimlen gennem lyspåvirknin-

1. Thomas Vinterberg på hjemmesiden http://www.dogme95.dk/faq/faq.htn
2. Peter Aalbæk Jensen interviewet af Richard Kelly i hans The Name of this Book is Dogme 95,

London 2000, p. 88f.
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gen. Dette er måske ikke så vigtigt i forhold til virkelighedsillusionen, men det
er alligevel med til at styrke opfattelsen af, at man ser på noget, der har fun-
det sted. Det er vel netop dokumentarfilmens og pornografiens største til-
trækningskraft, at man ved, at det, man ser, rent faktisk foregik foran
kameraet.

De iscenesatte handlinger foran kameraet overføres til filmstrimlen, og
gennem belysningsteknikker og kameralinser gøres billedet meget nærvæ-
rende som en direkte oplevelse. Filmens montage eller klipning sikrer tilsva-
rende, at handlingen og behovet for informationer hele tiden kan
tilfredsstilles. Illusionsmageriet foregår gennem iscenesættelsen foran kame-
raet, i den måde kameraet bruges på og i den efterfølgende redigering, hvor
filmens manipulationer kan forstærkes gennem en lang række teknikker. Og
hvis alt dette ikke er tilstrækkeligt, så kan man lægge et lydtæppe hen over
billederne, så tilskueren ad den vej forføres til at acceptere filmens illusion.
Suspension af tilskuerens skepsis i forhold til det, der foregår på lærredet, er
et af filmteknikkens vigtigste mål. Og her er man kommet langt i løbet af fil-
mens godt hundredårige historie.

Det er ikke umiddelbart nærheden mellem filmens billeder og virkelighe-
den, der giver den største og bedste illusion af en selvstændig fiktionsverden.
Det er langt hen ad vejen netop de tekniske manipulationer med billederne
og lyden, der nedbryder tilskuerens skepsis i forhold til at acceptere fiktionens
verden. Hvis ikke billederne er skarpe, så man kan se, hvad der foregår i
billedet, så gør filmens billeder suspensionen af tilskuerens skepsis vanskelig-
ere. Derfor er det vigtigt, hvis filmen skal tryllebinde sit publikum, at man
filmer i overbevisende omgivelser, sørger for at iscenesættelsen er lydefri, at
billederne er skarpe i forhold til fortællingens krav, og at efterarbejdet gør
modtagelsen af filmens forskellige informationer så nem som mulig. Teknik-
ken befordrer tilskuerens adgang til det filmiske univers.

Den kommercielle filmindustri er til stadighed på jagt efter nye teknikker,
der kan fremme illusionen. Filmen The Matrix er her et glimrende eksempel
på, hvordan computermanipulationer kan indgå i jagten på effektive måder
at forføre filmtilskueren. I trilogien Ringenes herre fremstilles et fantasiunivers,
der overvejende ved teknikkens hjælp fremstår som virkeligt. Og når de
elskende til sidst får hinanden i en kærlighedsfilm, sørger strygerne for, at det
risler ned ad ryggen på den fascinerede tilskuer, der end ikke sanser kæresten
i sædet ved siden af. Psykologisk indsigt i den måde, mennesker følelsesmæs-
sigt reagerer på, udnyttes til at bearbejde tilskueren, så denne snarere oplever
en film med maven end bevidst reflekterer over den. Der bliver tale om følel-
ser som en betinget refleks. Som ‘pavlovske hunde’ skal tilskueren reagere
efter en forprogrammeret fremkaldelse af virkning.
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Illusion er en vigtig ingrediens ved underholdning. Når man skal koble af,
vil man typisk gerne transporteres et andet sted hen. Man vil på en lille ferie
fra hverdagens optagethed af gøremål og pligter. Underholdningen er et
frirum til selvforglemmelse og suspension af omgivelsernes krav. Som i legen
og spillet bygger fiktionen en verden op, der er anderledes end den verden,
man ellers befinder sig i. I et spil ludo er det afgørende at komme først i hus
med sine egne brikker og slå de andres brikker hjem. Som spiller dyrker man
kappestriden og er for en tid hinandens fjender, og det bliver vigtigt, om brik-
kerne er røde eller grønne. Og når man bliver ærgerlig over at få sin grønne
brik slået hjem, skyldes det, at man med spillet har skabt en illusion om en
alternativ verden; en kampplads.3

Dette illusionsspil gentager man som tilskuer til actionfilm, hvor man
føler sig tæt på helten og hans eller hendes kamp for det gode. I kærlighedsfil-
men kan man sætte sig ind i en verden, hvor den galante bejler virkelig gør
sig sine anstrengelser og redder den renfærdige Askepot ud af den misere,
hun ufrivilligt og uden egen skyld er havnet i. Eller man kan lege med
muligheden af at være truet af ondskabens magter i gyseren, hvor den svage
kun lige akkurat bliver reddet i sidste øjeblik, og tilskueren kan med svedige
hænder ånde lettet op og få pulsen ned i normalområdet igen.

Filmens historie er for en stor dels vedkommende én lang række af illu-
sioner, hvor begivenheder gøres nærværende gennem den forførende kraft,
teknikken tilfører billederne og handlingen. Tilskuerens oplevelser og følelser
gøres her til genstand for kalkulerede effekter.

Dogmer

Det var angiveligt filmindustriens og filmskabernes spekulation i illusions-
fremmende teknologi, som fik Lars von Trier og Thomas Vinterberg til at
formulere manifestet Dogme 95 og det tilhørende Kyskhedsløftet, som i 1995 af
von Trier blev præsenteret i Paris ved en konference om filmens fremtid.4 For
DOGME 95 er filmens illusioner et udtryk for, at tilskueren bliver narret.
Publikum snydes til at opleve bestemte følelser. Dyrkelsen af illusionen er der-

3. For en beskrivelse af underholdningens måder at fungere på se Matin Zerlang: Underholdnin-

gens historie, København 1989.
4. Dogme 95 (kursiv) henviser til manifestet, og DOGME 95 henviser til gruppen af instruk-

tører, der har underskrevet manifestet. Dogme 95 og Kyskhedsløftet er hentet fra hjemmesiden
dogme95.dk. De følgende citater uden henvisninger er fra henholdsvis manifestet og Kyskheds-

løftet. For en gennemgang af en lang række mulige inspirationskilder til DOGME 95 og dog-
meæstetikken kan henvises til Peter Schepelerns »Filmen ifølge Dogme. Spilleregler,
forhindringer og befrielser«, in Anders Toftgaard et.al. (red.): Nationale spejlinger. Tendenser i ny
dansk film, København 2003.
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for også et forfald for filmen og de visioner, der har kendetegnet den i tidli-
gere perioder. »Den dekadente filmskabers ‘fornemste’ opgave består i at
narre. Er det hvad vi er så stolte af ? Er det hvad de ‘100 år’ har bragt os, illu-
sioner via hvilke følelserne kan kommunikeres? ... af den enkelte kunstners
frie valg af narremidler?«

For at imødegå illusionerne i dogmefilm underkaster dogmeinstruktøren
sig Kyskhedsløftet, som består af en række regler for, hvad man skal, og hvad
man ikke må. Dette skal rense filmsproget for en række af de midler, der
ellers står til rådighed for at skabe filmiske illusioner. Kyskhedsløftet består af
‘De ti bud’, der primært har været i fokus i de mange skriverier om DOGME
95. »DOGME 95 står i opposition til den illusionære film ved udformningen
af det uomtvistelige regelsæt kaldet ‘KYSKHEDSLØFTET’.«

Det første bud går på, at man skal filme ‘on location’, som man ikke må
tilføre rekvisitter eller scenografi. Hvis der er brug for bestemte genstande i
filmen, må man filme de steder, hvor disse genstande i forvejen befinder sig.
Hermed forsøger man at sikre sig, at det scenografiske rum besidder en
autenticitet, der gør det vanskeligere at snyde med hensyn til opnåelse af
bestemte virkninger. Den virkelighed, hvor optagelserne foregår, får indfly-
delse på filmens billeder og handlingens muligheder. Det gør også, at filmen
ikke i samme grad kan være planlagt, da locations giver bestemte betingelser
for realiseringen af filmen.

Andet bud kræver, at lyd og billede optages samtidigt. Lyden bindes
dermed til det, der foregår foran kameraet, og man kan ikke skabe en illusion
af lyde, der forfører tilskueren til at opfatte noget andet, end det de umiddel-
bart ser på filmens billedplan. Det er ellers ganske normalt, at man tilfører
lyde, der forstærker opfattelsen af bestemte handlinger som eksempelvis et
slag i ansigtet. At producere lyd og billede samtidigt øger også en fremstill-
ings autenticitet, da lydene følger konkrete og reelle handlinger og bevæ-
gelser. Det betyder, at lyde, der ikke er tænkt ind i handlingen, får en
betydning i optagelserne, da de ‘naturlige’ lyde ikke sorteres fra. Dette er
med til at gøre optagelserne mere rummelige og mindre fokuserede; mindre
planlagte. Virkeligheden bryder så at sige ind i filmen.

Det tredje bud har været det mest omtalte. Det fordrer, at kameraet skal
være håndholdt. Det er tilladt at skabe al den bevægelse eller stilstand, som
det er muligt at opnå med kameraet i hånden. I en parentes tilføjes et væsent-
ligt element, nemlig at filmen »ikke skal foregå, hvor kameraet står, men der
skal filmes, hvor filmen foregår.« Budet går på at bryde forestillingen om
filmbilledet som et vindue til den fiktionsverden, filmen foregår i, da det
håndholdte kamera signalerer, at filmen netop er en optagelse. Men videre
giver reglen en anderledes frihed i skuespillet og dermed i iscenesættelsen,
som ikke begrænses af de tunge kameraers placering under optagelserne.
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Den fjerde regel siger, at filmen skal være farvefilm. Hvis der ikke er til-
strækkeligt med lys til, at optagelserne kan finde sted, så kan der sættes en
enkelt lampe på kameraet, eller også må scenen udgå. Der er her tale om en
regel, der gør forbindelsen mellem optagelsen og det filmede tættere. Noget
der understreges af, at det fjerde bud også forbyder lyssætning, som ellers er
en vigtig faktor i filmoptagelser, da man med kameraet ikke har samme
muligheder for blænde, som gælder det menneskelige øje. Filmoptagelser skal
foregå med meget lys, hvis ikke billederne skal blive kornede. Det er derfor,
mange billeder i dogmefilmene bliver grynede og uskarpe, når der ikke er
gode belysningsforhold. 

Regel nummer fem forbyder optisk arbejde såvel som filtersætning. Det er
ikke tilladt at påvirke optagelserne gennem disse tekniske hjælpemidler. Man
optager dermed det, man ser. Objektet foran kameraet bliver hverken
manipuleret i form eller farve. Dette styrker også den direkte forbindelse mel-
lem optagelsen og det filmede. Det forhindrer også, at man kan skabe bille-
der, der direkte signalerer karakterernes subjektive måder at opleve på. Man
må vise det, der optages, sådan som det ses gennem et ikke manipulerende
objektiv. Dette svarer som allerede antydet ikke til den menneskelige percep-
tion, da det menneskelige øje er en langt mere finjusteret mekanisme end et
kamera.

Det sjette bud siger, at der ikke må være overfladisk action i filmen. Dette
specificeres med et forbud mod mord og våben. Budet her er en indsnævring
af, hvad filmene må handle om, og hvilke scener der må indgå i filmen.
Reglen skal ses på baggrund af den følelsesmæssige illusion og reaktion, dra-
matiske scener kan give.

»Tidsmæssig og geografisk fremmedgørelse er forbudt«, hedder det i det
syvende bud. Og det hedder videre, at filmen skal finde sted her og nu. Budet
kan ses som en indholdsmæssig indsnævring i forhold til den historiske tid,
hvor der altså fordres filmoptagelsens egen tid. Filmene skal handle om
nutiden. Det kan samtidig ses som en forhindring, så filmen ikke giver et
indtryk af at foregå et andet sted og i en anden tid, altså at filmen illuderer
noget andet, end den er. Det første drejer sig om et indholdsmæssigt påbud,
og det andet drejer sig om et forbud mod at skabe en illusion i forhold til tid
og sted.

Som det ottende forbydes genrefilm. Dette er klart nok rettet mod
filmenes indhold, selvom det kan være lidt vanskeligt at afgøre, hvad der
menes med genrefilm. Reglen skal ses på baggrund af, at dramaturgien og
dermed den effektive fortælling er blevet til en teknisk disciplin, hvor man
kan kalkulere tilskuerens oplevelser ud fra tilrettelæggelsen af handlingsgan-
gen. Genrefilm bygger på et handlingsmæssigt skelet, der gør handlingen
forudsigelig. I en actionfilm med Kurt Russell ved man fra starten, at han til
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sidst vil sætte ‘the bad guys’ godt og grundigt på plads, selvom de tilsynela-
dende er meget stærkere, end han er.

Det niende bud påbyder brugen af et bestemt filmformat: Academy
35mm, men dette bud er af DOGME 95 blevet fortolket på den måde, at der
er tale om formatet for filmenes distribution. Der kan således optages i andre
formater. Reglen skal sikre, at man ikke foretager alle mulige manipulationer
med formatet. Men med opgivelsen af kravet er der åbnet for, at der kan
optages med videokameraer, der har mange indbyggede muligheder for
manipulation med optagelserne. ‘Ånden’ i reglen er dog, at man ikke må
manipulere med optagelserne.

»Instruktøren må ikke krediteres.« Således lyder tiende bud. Hermed
lægges der afstand til filmskaberens subjektive prægning af film, ligesom det
kan virke som en indrømmelse til filmarbejdets kollektive karakter, hvor
mange andre end instruktøren har indflydelse på den færdige film. Ideen er
også, at filmen stammer et andet sted fra end fra den individuelle skaber. Der
er tale om en noget uklar forestilling om, at filmen opstår af sig selv og får et
eget liv, eller at film er noget, der af sig selv kommer ud af fortællingen og
karaktererne. Instruktøren ses her som en biomstændighed eller et middel for
noget større. Det drejer sig om, at de enkelte film og ikke deres instruktører
skal være i centrum, ligesom det understreger kritikken af den nye franske
bølges dyrkelse af instruktøren som auteur.

Kyskhedsløftet sluttes af med en afsværgelse af personlig smag og forestillin-
gen om at skabe en film som et helstøbt værk. »Ydermere lover jeg som
instruktør at afstå fra personlig smag! Jeg er ikke længere en kunstner. Jeg
sværger at afstå fra at skabe et ‘værk’, da jeg betragter øjeblikket som vigtig-
ere end helheden. Mit højeste mål er at aftvinge mine karakterer og scenerier
sandheden. Dette sværger jeg at gøre med alle til rådighed stående midler og
på bekostning af enhver god smag og æstetiske hensyn. Således aflægger jeg
KYSKHEDSLØFTET.«

Fra den tiende regel går det her igen, at instruktørens dominerende og
styrende rolle afvises. Instruktøren gør sig til et middel for et højere mål,
nemlig øjeblikket der skal sprænge sig fri af den sammenhæng, det indgår i. I
stedet for ‘et værk’ skal filmenes mål være sandheden, og i stedet for en hel-
hed skal filmen give mulighed for, at den enkelte del – øjeblikket – kan illumi-
nere det sande som en art epifani, altså det lysende øjeblik, der åbenbarer det
sande eller guddommelige. Afsværgelsen ser den gode smag og de æstetiske
hensyn såvel som den dramaturgisk set gode (styrede, planlagte) fortælling og
den individuelle kunstner med et individuelt kunstnerisk mål som elementer i
etableringen af filmens karakter af illusion, og derfor må disse elementer
elimineres.
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Den samlede virkning af disse regler er, at det filmiske billede på den ene

side indikerer nærhed til det optagede, da der ikke sættes et forskønnende fil-
ter mellem billedet og det, billedet viser. De forholdsvis grimme, ufokuserede,
rystede og underbelyste billeder markerer en autenticitet, der også giver bille-
derne en dokumentarisk effekt. Filmene skal gives et skær af amatørisme, som
også kendetegner hjemmevideoer og skjult kamera. Den manglende inddra-
gelse af filmteknikkens illusionsskabende effekter giver filmen en nøgenhed,
og der er derfor kun historien og skuespillet til at bære filmen igennem. Som
Thomas Vinterberg har sagt: »While nearly all other film-making instru-
ments have been stripped away what remain are the two most essential of
instruments to a director, the story and the acting talent.«5

På den anden side og helt modsat betyder disse elementer ved filmenes udse-
ende, at der brydes med konventionerne for, hvordan spillefilm ‘normalt’ ser
ud. Effekten af dette brud bliver snarere end nærhed og autenticitet en
fremmedgørelseseffekt og markering af filmens karakter af at være en kon-
struktion. Filmens indhold forlenes derved med en inautenticitet, da for-
midlingen af historien gøres synlig. Det er dette, Patrick Phillips har fat i, når
han siger: »Festen challenges us not because it looks more like reality, but
rather because it looks less like a movie.«6 At bryde med konventionen for det
gode filmhåndværk sætter et felt for refleksion og distance ind imellem fil-
mens udtryk og indhold.

Manifestet Dogme 95 giver udtryk for dogmebrødrenes syn på filmens
historie og nuværende status. Dogme 95 er et kollektiv af filminstruktører, der
vil modgå visse tendenser i dagens film. Der er tale om en redningsaktion. Dog-
mekollektivet vil redde filmen fra det forfald, underholdningsfilmen og det
velkonstruerede drama er et udtryk for. I manifestet henvises der til, at den
franske nybølge med Truffaut, Godard og andre forsøgte at gennemføre et
lignende oprør. Nybølgen gjorde op med den såkaldte franske kvalitetstradi-
tion, som primært bestod af pæne filmatiseringer af litterære værker. Disse
film var ‘litterære film’, hvor manuskriptet og kostumer ifølge Truffaut var
det bærende. Det var film uden engagement og uden personlighed. Dette
skulle en ny generation af filmskabere ændre på.7 Auteurpolitikken er den
term, man bruger om opgøret med den litterære film, og som sætter instruk-
tøren i centrum. Filminstruktøren skulle indtage rollen som en kunstner, der
skulle give et personligt udtryk gennem filmene.

På mange måder kan DOGME 95 også ses som et opgør med den danske
kvalitetsfilm repræsenteret ikke mindst ved de store litterært baserede film-

5. Vinterberg op.cit.
6. Patrick Phillips: Understanding Film Texts. Meaning and Experience, London 2000, p.145.
7. François Truffaut: »En vis tendens i fransk filmkunst«, in Ib Monty et.al. (red.): Se – det er film

3, Kbh. 1966. 
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succeser, som den danske filmhistorie er fuld af, og som kulminerede med
Oscarvinderne Babettes gæstebud af Gabriel Axel og Pelle Erobreren af Bille
August. I 1987 og 1988 fik disse film en Oscar for bedste udenlandske film,
hvilket betød, at danske film samtidigt blev genstand for en ny international
bevågenhed. Men internationaliseringen af dansk film kan også ses som en
gentagelse af den konventionelle films dårligdomme, hvor de velproducerede
og smagfulde film har opgivet et egentligt kunstnerisk mellemværende mel-
lem filmskaber og film. Der er for lidt på spil, når filmkunsten overgives til de
dygtige håndværkere, der vil underholde publikum med pæne film med de
rigtige meninger og budskaber.

Som det også var tilfældet med nybølgen, vil dogmebrødrene revolutio-
nere filmen ved at gøre den fri af filmindustriens vanetænkning. Men de
hævder samtidigt, at nybølgen selv udartede ved at gøre filmen individuel og
dermed til et udtryk for den enkelte kunstner. De opfatter den underliggende
kunstopfattelse som borgerlig, ligesom individualismen er det. »For DOGME
95 er film ikke individuel«, hævder de. Dette begrunder også forbudet mod
kreditering af instruktøren.

For at imødegå individualismen i filmudtrykket ønsker dogmebrødrene,
at filmen skal uniformeres, som de siger. De fælles forbud og påbud er en del
af denne uniformering. Men reglerne er samtidig et opgør med en anden
form for uniformering, som kendetegner den konventionelle film som følge af
den håndværksmæssige beherskelse af filmens teknikker. Den medfølgende
demokratisering af mediet betyder, at det er teknikken, der sætter betin-
gelserne for filmene, som dermed mister forbindelsen til mediets egentlige
potentiale – nemlig ‘sandheden’. Filmteknikken i dramaturgien, iscenesæt-
telsen, scenografien, cinematografien, redigeringen og efterbehandlingen
ødelægger filmens sandhed, som står i modsætning til den illusion, der er
resultatet af det professionaliserede filmarbejde.

»I dag raser en teknologisk storm, som resulterer i sminkens ophøjelse til
Gud. Ved at bruge nye teknikker kan enhver når som helst rense den sidste
rest sandhed bort i sensationens dræbende favntag. Illusionerne er alt det
som filmen kan gemme sig bag.« Resultatet af teknikkens sminkning af film er
en ufrugtbar illusion af patos og kærlighed. I stedet ønsker dogmebrødrene
ægte patos og sand kærlighed i filmene, så karakterernes ‘indre liv’ kommer
frem.

Dogmatiske intentioner

Når man læser Dogme 95 og Kyskhedsløftet forstår man, at der ligger en filmæ-
stetisk vilje bag, og det er umiddelbart let at forstå en del af den kritik af de
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herskende tendenser inden for film, de repræsenterer. Et mål er at gøre op
med den pæne og nydelige film, der er blevet udviklet som et resultat af inter-
nationaliseringen af filmens sprog, hvor Hollywood eller den kommercielle
amerikanske film har sat standarden for den overordnede visuelle stil og de
genrebestemte handlingsmønstre. Filmene serveres for folk til passiv nydelse
som underholdning, og man kan ikke mærke det mellemværende, der efter dog-
mebrødrenes mening skal være mellem en film og dens skaber. Film bliver
ydermere til kommunikation, hvor filmskabere planlægger, hvilke følelser og
oplevelsesformer, der skal produceres og derefter frit vælger virkemidlerne for
illusionen og dermed bedraget.

Men det er mindre klart, hvad dogmebrødrenes egentlige mål er, og
dermed hvilke alternativ(er) de stiller op over for ‘mainstreamfilmens’ dyr-
kelse af filmmediets muligheder for at skabe illusioner. Men hvis man skal
prøve at samle de forskellige elementer i teksterne, så kan man registrere fem
eller seks forskellige formål med dogmerne.

For det første er det er mål i sig selv at bryde med den pæne film repræsenteret
ved kvalitetstraditionen og den internationale stil à la Hollywood; at udvikle
et filmisk look, der er anderledes end det, man ellers ser i biografen. Den
manglende lyssætning og fravalget af forfinelse af billederne sammen med
det håndholdte kamera er en del af en grimhedens æstetik, der etablerer en
afstand til mainstreamfilmen. Den konventionelle film tager ikke længere
udfordringen fra filmmediet alvorligt, og filmen skal derfor rystes fri af de
herskende konventioner. For de forskellige instruktører ligger der her den
udfordring, at de skal gentænke filmen. Når de ikke længere kan holde sig til,
‘hvad man plejer at gøre’, vil de få øje på filmarbejdet på ny. Grimhedens
æstetik er således med til at skærpe den enkelte instruktørs bevidsthed om
filmarbejdets forskellige dele.

Det andet formål kan forstås som en nærhed til det optagede. Opmærksomhe-
den flyttes fra hensynet til billedets komposition og skarphed til indholdet i
den enkelte scene og den fortalte historie. Forestillingen er her, at det er for-
tællingens indhold og karakterer, der skal formidles. Selve formidlingen må
ikke gøres til det centrale. Derfor bliver det håndholdte kamera vigtigt for at
opnå en øget frihed for skuespillerne, der ikke behøver at tage hensyn til
kameraernes opstilling eller lyssætningen, når de spiller deres rolle. De kan
bevæge sig frit og dermed øge muligheden for at få karakteren realiseret i
spillet. Virkningen af den enkelte scene bliver en effekt af, hvad den inde-
holder, frem for at være et udtryk for hvordan man kan fremkalde tilskuerens
følelser gennem manipulationer med billederne fra optagelsen. Nærheden
understreges af den førnævnte grimhedens æstetik, da netop manglen på
fokusering og billedskarphed understreger hensynet til det, der foregår foran
kameraet frem for hensynet til filmens billede.
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Som et tredje formål kan DOGME 95 ses som en søgen tilbage til en nai-

vitet og uskyldighed i behandlingen af det filmiske materiale. Dette peger Peter
Schepelern på, når han taler om DOGME 95 som en søgen ‘tilbage til
Lumière’ og dermed til filmens barndom, inden film var blevet et spørgsmål
om højteknologi og store budgetter.8 Dette fremgår endvidere af Jesper Jargils
dokumentarfilm om dogmebevægelsen De lutrede, hvor der vises billeder fra
nogle af de allertidligste filmoptagelser. Selvom der ikke er grund til at gå helt
tilbage til Lumièrebrødrenes film, så er det oplagt, at dogmebevægelsen
forsøger at finde tilbage til en naiv barnlighed i filmen, hvor den målrettede
jagt på virkning og effekt ikke spiller ind. Der er her tale om at lægge det
tillærte af sig, så man kan komme i kontakt med en oprindelighed, når det
gælder fascinationen og forundringen, hvilket kan være med til at skabe en
ærlighed og nærhed i den enkelte film. Dogmereglerne gør, at instruktøren
ikke blot kan gøre, som han eller hun plejer. Dermed må instruktøren gen-
tænke filmarbejdet og på denne måde komme tilbage til ‘det egentlige’ – den
oprindelige fascination ved mediet – i forbindelse med filmen.

Som et fjerde formål ser man en regelæstetik. Det er i sig selv et formål at
lægge forhindringer ud for filmarbejdet. Dette formål forholder sig på en
måde diametralt modsat til det andet formål, for reglerne går forud for den
enkelte film, og de må derfor forstås som udvendige i forhold til filmens ind-
hold; dens karakterer og fortælling. Regelæstetikkens opstilling af en række
formelle elementer, filmen skal overholde, lægger op til en bestemmelse af
film ud fra formen frem for indholdet. Filmens udtryksmæssige form er
hermed i centrum, hvilket i øvrigt også ligger i forestillingen om uniforme-
ring af filmene.

Denne måde at arbejde på har været typisk for dele af de modernistiske
strømninger, hvor man netop har fokuseret på, hvordan repræsentationen i
sig selv producerer et indhold. Formelle regler bryder med vanlige måder at
fremstille begivenheder på, og dermed kan man reflektere over selve
repræsentationen som en proces for dannelse af betydning. Resultatet bliver
en metakunst, der behandler sprogets – her filmsprogets – funktioner og
virkemåder. Ved at bryde med konventionelle betydninger får man øje på,
hvordan sproget altid bygger på konventioner og dermed ikke kan være et
neutralt medie for formidling. Virkeligheden skabes af de måder, sproget fun-
gerer på, og hvis sproget følger andre regler, skabes andre virkeligheder. En
sådan kunstnerisk tilgang etablerer en kritik af forestillinger om realisme som
en kunstnerisk afspejling af virkelige problemstillinger.

Sandheden er det femte formål for dogmerne. Illusionerne i konventionelle
film ødelægger sandheden, og dogmeinstruktøren lover at presse sandheden

8.  Jf. Peter Schepelern op.cit., p.72.
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ud af filmens karakterer og scenerier (settings). Det er dog langt fra klart,
hvad der menes med sandhed. Man kan tænke sig sandhed i forbindelse med
film på mange forskellige måder. Instruktørens sandhed, karakterernes sand-
hed, forløbets eller fortællingens sandhed, et temas sandhed, filmens eller
kunstens selvberoende sandhed og en guddommelig sandhed. Disse forskel-
lige former for sandhed kan endvidere forstås enten som repræsentationens
overensstemmelse med ‘det sande’, eller de kan forstås i forhold til, at sand-
heden ikke lader sig repræsentere, men må vise sig som en åbenbaring; som
en sideeffekt ved repræsentationen. Der ligger mange filosofiske og æstetiske
spørgsmål gemt i forestillingen om films sandhedsværdi, og det lader sig ikke
afgøre, hvilken type der tænkes på i dogmerne. Som jeg har forsøgt at vise,
peges der tværtimod i forskellige retninger.

Endelig fremgår det som det sjette, at dogmefilm skal befordre øjeblikket

eller delen, hvilket står i modsætning til værket og helheden. Dette formål kan
ses som et underpunkt til sandhedsfordringen, men her behandler jeg det
som et selvstændigt punkt. At prioritere øjeblikket frem for sammenhængen
viser hen til avantgarden, hvor netop destruktionen af det enkelte værk er en
væsentlig del. Sandheden og regelæstetikken viser derimod hen til en moder-
nistisk inspireret æstetisk strategi. Øjeblikket skal ses som en sprængning af
tiden og verden. Det er en åbenbaringens æstetik, der også har rødder i mystik-
ken og forskellige religiøse og metafysiske forestillinger, som blandt andre
Søren Kierkegaard og Walter Benjamin er arvtagere af. Fordringen om øje-
blikket, der træder ud af tiden og stedet, korresponderer med evigheden, og
der bliver her tale om sandhed i en meget stærk forstand. Man kan også se
denne forestilling i lyset af en romantisk inspiration, hvor der netop – som
også i modernismen – er en meget stor skepsis over for repræsentationen og
dens evne til at formidle det i egentlig forstand virkelige. Det virkelige er
skjult af den umiddelbare virkelighed, der på sin side betragtes som et
bedragerisk skin. Der ligger måske også her en ide om det sublime, der netop
unddrager sig en repræsentation, da det overskrider den menneskelige fatte-
og fremstillingsevne.

Udover disse formål, der er skrevet ind i de overvejelser, som DOGME
95 har givet udtryk for, kan man nævne et behov for markedsføring og
muligheden af at producere billige film. Gennem ikke mindst Lars von Triers
position i den internationale filmkultur og Zentropas velkendte evne til at
skabe publicitet blev DOGME 95 meget omdiskuteret og dækket af såvel
dagspressen som filmmagasiner. Denne opmærksomhed om filmene har
været med til at sikre, at de har fået en vis udbredelse. DOGME 95 blev et
brand, der kunne bruges offensivt i markedsføringen af filmene, da filmenes
‘mærke’ var kendt på forhånd.9 I en bredere sammenhæng har dette også
været med til at styrke dansk film. Dogmebevægelsens nationale oprindelse
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har været en del af DOGME 95s branding, hvilket har skabt en medfølgende
opmærksomhed om, hvad der i øvrigt foregår i det danske filmmiljø.

Med reglerne for filmproduktion har man været med til at legitimere film
med lave budgetter. For det første slipper man af med en række fordyrende
elementer som eksempelvis lyssætningen, der er med til at gøre filmarbejdet
til en omstændelig proces. Filmproduktionen bliver meget hurtigere. Dette
underbygges ikke mindst af muligheden for at optage filmene med digitale
videokameraer. Det er også nemmere at lave film, når forventningerne til fil-
mens udseende ikke udelukkende er bestemt af de dyre produktioner. På den
måde har det været med til at gøre det muligt for mindre produktionssel-
skaber at producere film og dermed at styrke den danske filmkultur.

Fordringerne og intentionerne i manifestet og Kyskhedsløftet er alt andet
end klare og entydige. Der er ikke tale om, at man kan samle de forskellige
overvejelser til en poetik, altså en slags normativ, filmæstetisk opfattelse. Der
er snarere tale om en række forskellige indfald, der alle viser hen til det fælles
mål at gøre op med den standende orden. Og ikke mindst handler det om at
gøre opmærksom på, at der er et oprør i gang i forhold til denne orden.
Oprøret og opgøret er det eneste, der samler disse indbyrdes modstridende
formål. Dette samlingspunkt er i sig selv motiveret af modviljen over for
filmmediets evne til at skabe illusioner. Men heller ikke her er der nogen klar-
hed, for hvad betyder det at gå imod illusioner, når dogmefilmene er tænkt
som fiktionsfilm? Med fiktionen skabes illusioner af levende mennesker med
følelser, problemer og motiver, der bærer den enkelte fortælling og skaber
karaktererne. De nøgne billeder og usminkede fortællinger er ikke mindre
illusioner end andre billeder og fortællinger. Hvis det lykkes dogmefilmene at
skabe nærvær, autenticitet og sande øjeblikke, så skyldes det netop illusionen
om nærvær, autenticitet og sandhed.

Det er interessant i forbindelse med de mange forestillinger om filmens
æstetik og opstillingen af en række regler for filmens optagelse, at der ikke er
en eneste overvejelse over et af de vigtigste illusionsmidler i filmen; nemlig
montagen, klipningen. Hvis man tænker sig en kort sekvens, så kan denne
bestå af en indstilling, der viser en mand, der griber om et dørhåndtag og
åbner døren. Fra denne indstilling klippes der til en mand, der går ud af en
dør og nu befinder sig udenfor i en have. Montagen af disse to indstillinger
skaber en illusion om, at manden går ud af en dør og ud i sin have, der
befinder sig på den anden side af døren. Men om haven virkeligt befinder sig
på den anden side af den første dør eller ej, kan ikke afgøres. Dette aspekt ved
filmiske illusioner bliver ikke mindre interessant, når man tænker på, at de
fleste dogmefilm er optaget med digitale videokameraer, hvilket gør opta-

9.  Jf. Mads Egmont Christensen: »Dogma and Marketing«, in P.O.V.  10 (2000).
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gelserne meget billige. Der er således råd til at optage meget mere ‘film’, end
der skal bruges. Den endelige film skabes derfor ved klippebordet, hvor der i
høj grad kan manipuleres med indstillingernes sammensætning.

At der ikke er regler for montagen, og at der holdes fast ved dogmefilm
som fiktionsfilm betyder, at der er en vis usikkerhed om betydningen af, at
»for DOGME 95 er filmen ikke illusion!« En god portion illusion må der
være plads til, når man laver fiktion, og når man klipper indstillinger sam-
men, selvom de ikke nødvendigvis er optaget samtidig. Det er bestemte
former for illusion, der er genstanden for kritikken af den konventionelle film.
Derfor er det måske mere i overensstemmelse med DOGME 95 at sige, at
målet er at skabe autentiske illusioner eller sande illusioner, hvilket dog ikke
opklarer, hvad der ligge i disse betegnelser.

Tradition og fornyelse

Dogmebevægelsen er ikke opstået i et tomrum. Både indholdet i de filmæste-
tiske overvejelser og i dogmefilmene har en række forløbere, som de mere
eller mindre ligner. Filmhistorien er rig på eksempler med film, der imødegår
konventionelle (Hollywood)films storladne illusionsmageri. Og der har været
masser af eksempler på filmarbejdere, der har udviklet normative æstetiske
forestillinger om, hvad film kan, skal og bør. Også mere teoretisk orienterede
filmkritikere har skrevet om filmens bestemmelse. To af de mest betydnings-
fulde filmteoretikere Siegfried Kracauer og André Bazin har eksempelvis ud
fra forestillinger om filmens ontologi gjort sig overvejelser over, hvordan fil-
men bør beskæftige sig med virkeligheden i stedet for de kunstfærdige
muligheder, filmmediet tilbyder.10 Ud fra forskellige grundlag argumenterer
begge for, at filmen skal stå i et nært forhold til det filmede. Men der kunne
nævnes mange andre teoretikere, som enten ud fra en normativ opfattelse af
filmæstetik eller ud fra ontologiske antagelser om filmens mediemæssige
bestemmelse har gjort sig overvejelser, der minder om de forestillinger,
DOGME 95 giver udtryk for.

Selvom Dogme 95 og Kyskhedsløftet er formuleret af Lars von Trier og Tho-
mas Vinterberg i fællesskab, så genkender man en hel del af indholdet fra de
tidligere manifester, Lars von Trier har skrevet i forbindelse med filmene The

Element of Crime (1984), Epidemic (1987) og Europa (1991). Allerede i 1977, hvor
von Trier lavede den lille amatørfilm Orchidégartneren, udarbejdede han et lille

10. To centrale artikler er her Kracauers »De to hovedstrømninger (Lumière og Méliès)« og
Bazins »Filmsprogets udvikling«, som begge er optrykt i Ib Monty et.al.: Se – det er film bd. 1,
Kbh. 1964.
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skrift med overvejelser over det filmæstetiske. For at få sjæl ind i billederne
»må tiltning og panorering bandlyses.« Kameraets tilstedeværelse skal være
uforklarlig og må derfor ikke illudere, at det styres af karakterernes blikke og
bevægelser.11

I forbindelse med von Triers egentlige debutfilm The Element of Crime skrev
han en ‘Programerklæring’, der var en del af pressematerialet til filmen. Man
kan her i et opstyltet og patetisk sprog læse kritikken af filmkunstens eller
filmmediets dekadence. Forholdet mellem filminstruktøren og filmen
beskrives som et rutineægteskab, hvor der ikke er plads til virkelige følelser
eller erotik. Der er ikke noget på spil mellem filmens skaber (forhærdede
gamle mænd uden potens) og det færdige produkt filmen (deres seksuelt
afvænnede kone). Grunden til dekadencen ses i ‘behagesyge’ i forhold til
publikum, men også i en egen velbehagelighed og selvtilfredshed blandt film-
skaberne. »For de hærdede gamle mænd med stenhjerterne må dø! Vi vil
ikke mere stille os tilfreds med ‘velmenende film med humanistiske bud-
skaber’, vi ønsker mere – den virkelige vare, fascinationen, oplevelsen – barn-
lig og ren som sand kunst. Vi vil søge tilbage til den tid, da kærligheden
mellem filmskaber og film var ung, da skaberglæden stod at læse i hver
frame!«12

Kritikken af at filmen er stivnet som følge af, at filmskaberne ikke tager
udfordringen fra filmmediet op er således helt fremme her. Det samme er
forestillingen om den sande kunst og øjeblikkets eller delens (hvert frame) pri-
oritering frem for helheden.

I det efterfølgende ‘Second manifesto’ til Epidemic efterlyser von Trier
vildhed og disciplin i filmarbejdet, hvilket også er gledet ind i dogmerne. I
det tredje manifest gør von Trier op med en bestemt kunstopfattelse, og han
ofrer gerne alverdens kunst, som han siger, for »en eneste tåre eller en enkelt
dråbe sved.« Det handler om at give filmen liv. Instruktøren skal besvangre
filmen, så den kommer til at leve, og hvis det lykkes, er kunsten sådan set lige-
gyldig. Opgøret med forestillingen om kunstneren er således også til stede
her. Ideen er her, at filmen er noget i sig selv.

Ved siden af det seksuelle register, manifesterne er skrevet i, er der mange
religiøse henvisninger i von Triers manifester, og det virker logisk, at disse
udvikler sig til egentlige dogmer og bud. DOGME 95 kan ses som en logisk
forlængelse af von Triers tidligere manifester.

Men der er også som allerede nævnt andre manifester, som Dogme 95

læner sig op ad med dens kalden til kamp mod den dekadente og borgerlige

11. Dele af von Triers tidlige æstetiske overvejelser er citeret i Peter Schepelern: Lars von Triers
film. Tvang og befrielse, København 2000, p.25.

12. Manifesterne fra filmene The Element of Crime, Epidemic og Europa er hentet fra tidsskriftet
Sekvens 1991, pp.157-9.
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