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Forord
Var det en vittighed, en provokation ellcr noget, der skulle tages alvorligt?
Ingen kunne rigtigt finde ud af dct, da Lars von Trier i 1995 i Paris fremlagde
DOGME 95 som et bud på fremtidcns film. Men netop fordi Lars von 'I'rier
også internationalt på det tidspunkt var en (aner)kcndt fdminstruktar, blev
lanccringen af DOGME 95 bemzrket, og projektct vakte en betydelig interesse i filmmiljacr i Danmark og mange steder i udlandet. Sclvom mangc sikker~regncde med, at d o p e r n e cftcrhånden villc Inbe ud i sandet og ikkc
have nogen blivende effekt eller vazrdi, s5 viste dc forste d o p e f i l m , at dcr var
andet og mere på spil.
Med filmene Festen og Idiotcrne 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 intcrcssante
film ud af dogmcideerne. Begge film deltog i hovedkonkurrencen på Cannes
Filmfestival, hvor Festen blev udmarket med juryens spccialpris. De nnstfalgcnde dogmefilm bcfzstede DOGME 95s stilling, da farst Saren Kragh,Jacobsen og siden Lone Schcrfig blev belannct med Salvbj~3rncnfor deres
film ,&lijlUnes sidste sang og Italiensk for heg~~ndere.Eftcrr~ilgendehar nyhcdsvazrdien maske afiaget nogct, men med den stadige tilgang af nyc d o p e f i l m , der
bliver godt modtaget bådc nationalt og internationalt, har dopckonceptet
efterhånden vist, at det er mere cnd blot en morsomhcd eller provokati«n.
DOGME 95 har dermed ogsi vzret med til at styrke dansk fdms anscclsc
generelt, selvom bevzgelsen ikkc alcne har skabt den qie danykp b0&e, dcr a k rcdc var godt i gang, inden d~~gmefilmene
bc<gyndteat indtage biografernes
lxrrcder og bestormc publikum med nyc oplevelser.
Dansk film har i de sidste mange år vzeret en stor succes. Dette skyldcs
ikke mindst det kvalitetslaft, som en mere profcssionel og kunstnerisk cngageret filmindustri har givet filmene. Siden filmloven i 1972 er der sket mcgct
mcd filmproduktioncn. En mere malrettct offentlig statte gennem konsulentordningen til danske film er her en vigtig faktor. Den Danskc Fimskole er
blevet et udklazkningssted for mange talenter inden for en rzkke vnsentligc
ikke mindst hvad gazlder instruktion og
områder af fdmproduktionen
manuskriptarbcjde. Elableringcn af Zentropa, Nimbus og andre nye, små
produktionsselskabcr har betydet en merc mangfoldig filmproduktion båret
afnysgcrrighed og engagement. klan skal heller ikke undervurdere bctydnin-
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gen af Lars von Trier som igangsztter og inspirator for mange fdminteresserede, ligesom Zentropas evne til at gare film og filmproduktion til et
offentligt medieanliggende har styrket synligheden af den danske filmproduktion 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 fdm også oplevet en
kolossal interesse fra udlandet, hvor den danske filmmodel betragtes som
noget unikt og efterlignelsesvzrdigt.
De danske dogmefdm har som nzvnt vzret en del af den danske filmsucces. Det kan man se af den interesse, publikum har vist mange af fdmene.
Man kan aflzse det af fdmkritikken, hvor en rzkke 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. Dogmefilmene er her interessante, da de på sin vis går imod den professionalisering
og tekniske forbedring, som har vzret en af årsagerne til fremgangen for danske film. Man kan undre sig over, hvorfor en rzkke filrninstniktarer skulle
have en interesse i at lave fdm, der i teknisk forstand ikke er så gode, som de
kunne vzre. Dette spargsmål har man med rette kunnet stille til instruktarerne af dogmefdmene. Filmenes kvalitet, hzvdes det af DOGME 95, skal
ikke måles på den tekniske beherskelse af filmarbejdet, men mere på filmenes
zrlighed og zgthed. Dogmefilmene har blandt så meget andet bidraget med
en starre åbenhed over for kunstfdm, da det er lykkedes for mange af dem at
blande den udfordrende zstetik med bredt appellerende filmfortzllinger.
Nope billeder De danske doprn$lm kaster et kritisk analyserende blik på de
enkelte dogmefdm. De ti danske d~~gmefdm,
der indtil nu er udsendt, bliver
efter tur undersogt i detaljer. O g for at give forudsztningerne for dogmefilmene begynder bogen med en prmentation og diskussion af de zstetiske
bestrzbelser, der ligger i manifestet Dogme 95 og &skh~dsbj?et med de ti bud,
der er styrende for dogmefilmenes produktion.
iler ligger ikke en samlende bestrzbelse bag artiklerne, der skal betragtes
som enkeltstående analyser. Men alligevel er det vores håb, at N0pe billeder
lzst i sammenhzng vil give et overblik over dogmebevzgelsens kunstneriske
resultater. De forskellige fim udgar et m0nster af tilbagevendende temaer og
zstetiske l~sningerpå udfordringen h a dogmerne, selvom dogmefdmene dog
ikke kan siges at udgnre en samlet genre eller ses som et udtryk for en fzlles
stil. Det er i h0j grad lige så meget forskellene som lighederne, der er kendetegnende for d~~gmefdmene.
Ved siden af at skabe et overblik over dogmefilmene er der to hovedformål med bogen. For det f0rste vil vi give et indblik i de enkelte dogmefilm
ug clei ii~eclcle enkelte filii~iiisti-uktrcireruarbejde. Vi vil Sursq,e at nå til en
dybere forståelse af fdmenes zstetiske og holdningsmzssige 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 fdm
båret af veletablerede konventioner og dogmereglernes forsag på at give
filmene nyt liv. Dermed bliver den enkelte instruktars måde at angribe fdmarbejdet på interessant, ligesom resultatet naturligvis bliver det. De enkelte
analyser vil Forhåbentlig give lzeseren en dybere indsigt i filmene og deres
zestetik.
Det andet hovedformål er at demonstrere en rzekke eksemplariske analyser, som ikke mindst vil kunne benyttes i undervisningen i fim og medier. Der
er som allerede nzvnt ikke en fzelles opfattelse af, hvordan man kan og skal
analysere film. De forskellige artikler har derfor forskellige måder at gribe filmanalysen an på. Dermed fremlzegger Nigne billeder en samling af filmanalyser, der Izegger op til en diskussion af fordele og ulemper ved de forskellige
måder at analysere film på.
Nigne billeder henvender sig derfor til den i almindelig forstand fdminteresserede uden anden forudszetning end interessen. Bogen er i anden omgang
henvendt til elever og studerende, der har film som emne. Vi har forsogt at
skrive artiklerne med disse to målgrupper for ~ j e .Det har imidlertid ikke
vzeret et sigte at skrive artiklerne uden inddragelse af en vis fagterminologi,
men vi har forsagt at demonstrere denne i konkrete sammenhzenge, så det
skulle vzere til at fialge med i artiklernes labende argumentation.
Afslutningsvis vil jeg som redaktar gerne takke bidragyderne for deres
imadekommenhed og samarbejde. Alle sagde med det samme ja, da jeg
forelagde dette projekt For dem, og alle har udvist meget stor tålmodighed
med redaktaren i bogens Forskellige tilblivelsesfaser. Også en stor tak til forlaget Medusa og Jargen Holmgaard for stor opbakning til projektet og en
ajeblikkelig tro på denne bogs nadvendighed eller i det mindste brugbarhed.
En stor tak til Helle Trolle-Christensen for en uvurderlig indsats med at gare
manuskripterne merc lzsevenlige og udluge diverse fejl og mangler. Også en
tak til Det danske Filminstitut for statte til udgivelsen. Endelig vil jeg takke
Zentropa for at stille film til rådighed for vore analyser og ikke mindst filmproducenten Ib Tardini og fdminstruktaren Annette K. Olesen for beredvillighed til at give mig adgang til Forbrydelser lzenge inden premieren.

Ove Christensen
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N~gne
billeder og
usminkede fortællinger
L)ogrne 95 ir m31 attempt to undrerv,jiim, to r~achthe 'naked
film '.
Thomas Vintcrl,crg-'
Th~rcirnolhing e to thisjuchng Dogme rnuvment nothin<<
al n / / . !x~olilook intojlrn lti.rto y ... It Sjust to kick som? m.\ in
n .clop/y bir.\inn.s.
Pctcr Aalbæk Jensen'

Film har en cvne til at bringe tilskueren langt vzk fra virkelighedens banale
kcndsgerninger og trivialiteter. Gcnnem de levende billeder kan film skabe
illusioner som ingen anderi kunstart. Hvis man sammenligner med boger,
billedkunst eller teater, så cr filmens fortrin i forhold til virkclighedsillusion
meget tydelige. Film taler til flere sanscr på én gang, hvilket styrker dens cvne
til at trzkke tilskueren ind i det skabte univcrs. Iszr i biografens m ~ r k ehvor
,
man siddcr 'bundet' til en fast plads og uden nogct til at forstyrre oplevclsen,
kan man f
3 en f~lelseaf at vzrc t z t på fdmens skabte vcrdcn. Med film kan
man skabe illusioner, der fremstir som sclvst~ndigevirkelighcdcr, vi som tilsktiere har en dircktc adgang til. Tilskueren blivcr til et f~rstehåndsvidnetil filmens begivcnhcder.
Dcn fotografiske kunst, som filmen jo bygger på, er i sig selv tzt forbundet med virkeligheden i den forstand, at et fotografi viscr ct billede af nogct,
der har befundet sig foran kamcraet. Deifor er dcr rn stzrk iorbindelse mellem dcn fotografiske teknik og virkelighcden. Som kameraet 'optager' en del
aivirkeligheden og dcrmcd bevidner den, blivcr Fotografiets beskuer s c l ~til
et vidne i forhold til det, billedet viscr. Denne opfattclsc af det fotografiske
billcdcs afhamgighed af virkeligheden overfm-es til filmen. Derfor cr dcr o g i
en rxkkc teoretikere, der har pcgct på filmbilledets indeksikalske natur, hvor
virkeligheden direkte sztter sit aftryk på filmstrimlen gennem lysp?~virknin1.
i!.

Tlioiiiaz \.ïii~cibci'gp i Iiji.iii~iic:;idciih~p://r\~v~\:dogiiic35.dl~/tiq/fjq.ht1i
Peter :\albark.Jensen intei.\'irwet af Richard KcUy i hans 7 %.Nattle
~ ?/'ihir 8001;i) L)q,.r,ir 95,
Loiidoii 2000, p. 88E
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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 fundet sted. Det er vel netop dokumentarfiimens og pornografiens storste tiltraekningskraft, at man ved, at det, man ser, rent faktisk foregik foran
kameraet.
De iscenesatte handlinger foran kameraet overfores til filmstrimlen, og
gennem belysningsteknikker og kameralinser gores billedet meget nzervzerende som en direkte oplevelse. Filmens montage eller klipning sikrer tilsvarende, at handlingen og behovet for informationer hele tiden kan
tilfredsstilles. Illusionsmageriet foregår gennem iscenes~ttelsenforan kameraet, i den måde kameraet bruges på og i den efterfolgende redigering, hvor
filmens manipulationer kan forstaerkes gennem en lang rzekke teknikker. Og
hvis alt dette ikke er tilstrxkkeligt, så kan man lzgge et lydtzeppe hen over
billederne, så tilskueren ad den vej forf~restil at acceptere fdmens illusion.
Suspension af tilskuerens skepsis i forhold til det, der foregår på laerredet, er
et af filmteknikkens vigtigste mål. Og her er man kommet langt i lobet af filmens godt hundredårige historie.
Det er ikke umiddelbart nxrheden mellem filmens billeder og virkeligheden, der giver den storste og bedste illusion af en selvstzendig 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
biiledet, så g0r filmens billeder suspensionen af tilskuerens skepsis vanskeligere. Derfor er det vigtigt, hvis filmen skal tryllebinde sit publikum, at man
filmer i overbevisende omgivelser, sorger for at isceneszttelsen er lydefri, at
billederne er skarpe i forhold til fortzllingens kray og at efterarbejdet g0r
modtagelsen af Filmens Forskellige informationer så nem som mulig. Teknikken 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 forf~refdmtilskueren. I trilogien Ringenes herre fremstilles et fantasiunivers,
der overvejende ved teknikkens hjzelp Fremstår som virkeligt. Og når de
elskende til sidst far hinanden i en kzrlighedsfilm, sorger strygerne for, at det
risler ned ad ryggen på den fascinerede tilskuer, der end ikke sanser kaeresten
i szdet ved siden af Psykologisk indsigt i den måde, mennesker f0lelsesm~ssigt reagerer på, udnyttes til at bearbejde tilskueren, så denne snarere oplever
en film med maven end bevidst reflckterei over den. Der bliver tale om fnlelser som en betinget refleks. Som 'pavlovske hunde' skal tilskueren reagere
efter en forprogrammeret fremkaldelse af virkning.
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