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Last Man Standing: 

samuraj pa villovagar
Den nu aktuella 
aelionfilnien Last Man 
Swiulini;. som ar en 
paratras pa Akira Kuro
sawas samurajfilm 
Yoiiiiiho. nar inga 
kcmsinarliga hojder men 
;ir en riill hygglig film, 
skri\ er Erik Hedling.

imrcssani inslug ^ bio- 
l-H dialrcperloaren just nu iir 
I ^Ualt.T Hills vasteiWgangster* 

• in. hi\t Man StunJin^. Iniressant 
j.iri-'i at: t'llmcn parafraserar. eller 
,i; ti tc-make av Akira Kurosawas 
'.liimrajl'ilm Yojimfyo (1961). at* 
minNit*nc for undenccknad en av 
iilmhisumcns alira mesl konsinar- 
hgt fullandade skapelser.

Aktuell film
1 Kuiosawas film, i sin lur kalke- 
:.k1 |i.i en blandning av Carlo Gol- 
doin'. POO-talspjas Seno tii due 

Itch George Stevens viis- 
Miikla^Mker Mannen frdn viddcr- 
f!.i > lat en herrelbs samuraj
sie mbs las av bada sidoma i ett 
e.ingkng mol bakgrund av del d5 
sondcrlallande. ptisi-feodala Japan.

Scennarvaro
Samurajen spelades med oefter- 
hannhg scennarvaro av Toshiro 
Mifune; han^ ondskelulla anta- 
L'onisi av Kurosaw’as andre favorit* 
dkior, Tatsuya Nakadai.

Sluiuppgdrelsen med Mifunes 
eesialt plotsligt uppcnbarande sig i 
ett dammoln. utrnanande ett tjugo- 
lal man. ar ofbrglbmlig. For atl av- 
\apna sin revolverbevapnade niot- 
siandarc kastar samurajen en kniv 
I dennes handled, innan ban med 
sin oserlagsna svardkonst detroni- 
scrar skurkarna. Som ironisk be- 
trakielse over miinsklig ondska 
saknar Yojimbo motsvarigheter.

Anda drogs filinen bort friin dis
tribution i viistvarlden efler endasi 
nagra ar Det italienska spaghetli- 
vasiernfenomenet fick sin fbrsta 
sarldssuccc med just en n> ver
sion av Yttjimbo. nu under beteck- 
ningen h'or et\ Imndfult dollar (Ser* 
gio Leone. 1964). Det fors:a 
prtKJucentema gjorde var atl lagga 
sig till med raiiigheterna till 
Yojimbo. for alt pa sa salt undvika 
konkurrens

Ironisk distans
I rollen som mannen utan namn 
grundlade Clint Kastwiiod silt 
varldsrykic Mans ironiskt distans- 
erade Iramtoning. den kiinslo- 
tomma blicken och stenansiklet 
blev etl slags labula rasa pa vilket 
vien iipproriska 60-ialspubliken till- 
als projicera alia tankbara me- 
ningar

l-'a.st\^ood. som blev en ikon tor 
iidens trendestelik. ocb filmen i sig 
innebar en dekonstruktion av 
vastcmmyien. ell posi-modernisi- 
iskt angrepp pa hela den ameri- 
kanska kulturen som i fbriang-

Yollmbo I tjugotalsdrakt. I George Hills Last Man Standing gestaltar Bruce Willis en whiskybeskankt 
pistolvirtuos som spelar u< ondskans krafter mol varandra. Med sin vSidsladdade. apokal/ptiska vision 
bidrar filmen till genomgSende tendenser i dagens amerikanska actionfilm: den dystopiska samhalls- 
synen. sjalvreferenserna och bilden av ett genomrunet Amerika.

ningen skulle kunna pastas ha lett 
till vastemfilmens fall i Vietnam- 
kngets cfterdyningar pa 1970-talet. 
(Del bbr tminiimnas alt a\en islan- 
ningen Hrafn Gunniaugson givit 
sill hidrag till Kurosawas beraltelse 
genom sin remake i islandsk sago- 
miljo. Korpen fl\f{er fran 1984).

Sa bar da amenkanen Waller Hill 
uikommit med en ny version, vilket 
nappeligen ar agnai all fbrv'ina ef- 
tersom Hill verkai i den amerikan
ska filmiradiiion - sarskill i form 
av laromastaren Sam Peckinpah - 
stun lagit djupa intryck av Kuro
sawa t>ch samurajfilmen.

Habil och kontroversicll
Hill har lidigarc gjori sig kand som 
habil actionregissbr. till exempel i 
den koniroversiella The Warriors 
(1979). vaslernfilmen The Lon^ 
Riders (1980) och nu senasl med 
Gerotiimo: An American legend 
(1993). en film som lite anmark- 
ningsvan avvek fran den vaslem- 
rcnassans som priiglat filminduslhn 
i svallvagoma av den amerikanska 
segern i kriget mol Irak (att 
vaslernfilmen tcmaiiskl ar inliint 
torknippad med amerikansk uln- 
kespolitik har iivertygande pivisats 
av kulturhisiorikem Richard Slolkin 
I Gunfighier Nation fran 1992).

Hills Gerommo var en film som 
gick emoi den allmanna strbmmen 
av hyllningar till pionjarandans ide
al All HiM darefler valde Yojimbo. 
on film som per definition nedbry- 
ler invanda fbrestallningar knng

kng och iira, ar darfbr av visst ide- 
ologisk signifikans. aven om Last 
Man Standing inie hell och hallel 
kan hanfbras till va.slemgenren.

Miljbn ar visserligen etl utlorkal 
och dammigt Texas och musik- 
illusiraiionema spelsade med Ry 
Cooders slidegilarr. men liden ar 
ljugolal och den konkrcla sociala 
bakgrunden fbrbudslidens. del vill 
saga en genremiissig hybrid mellan 
vastem och gangsierfilm.

Willis ingen Mifune
Bruce Willis gesiallar en whisky- 
beskankl pi.stolvirtuos som precis 
som i Yojimbo spelar ui ondskans 
krafter mol varandra. Han ar hyf- 
sad i rollen. utan att lyckas inf^nga 
Mifunes briljanta lakonismer eller 
for den delen Eastwoods klassiska 
replik nar han fore den fbrsta ducl- 
Icn uppmanar begravningsenirepre- 
nbren alt iordningsliilla tvS kistor.

Riktigt duktiga skSdespelare 
Finns emellertid aven i Hills film, 
som till exempel David Patrick 
Kelly som skurken Doyle, en re- 
pris pa Kellys suverana insats i 
Hills Tlic WaiTiors. All Christopher 
Walken ar en utmarkl karaktars- 
aktbr visste vi sedan lidigare. uian 
all han for den skull har lyckas 
prestera niigot sarskill origmelli 
poriraii a\ skurken.

Med sin apokalyptiska vision, 
och valdsamma handlingsskcendc. 
bidrar Lasi Man Standing till 
genomgaende lendenscr i andra 
amerikanska genrer idag. sa'rskill

thrillern eller actionfilmen: den 
dystopiska samhallssynen. sjiilv- 
referensenia (som vore livei sjiilvl 
en film) cKh bilden av eit genom- 
nitlet Amerika.

Clint Eastwoods 
ironiskt distanserade 
framtoning, den 
kanslotomma blicken 
och stenansiktet 
blev ett slags tabula 
rasa vilket den 
upproriska 60-ta/s- 
publiken tillats 
projicera alia 
tankbara meningar.

Rent konstniirligl iir den inte sar
skill bra. illustreral av till exempel 
den taffliga slulduell som fbrblir 
fjarran frSn Kurosawas bdesmatta- 
de dbdsrfhns. Hill stry'ker till ex
empel del sublima greppet med 
kastkniven. vilket i och for sig inie 
iir sS konstigt eftersom han redan 
lidigare cilerat del i sluiuppgbrel- 
sen i The Warriors.

Om man isiiillei for Last Man 
Slanding bnskar en fulliindad film- 
upplevelse. kbp briltiska Connais- 
seurs videoulgava av Yojimbo 
vidfilmsfomial (or en hundralapp. 
Baltre lorde del mte kunna bli.

ERIK HEOUNG

Kulturredaktor: Peter Bmiund

Stall krav 
i charken!

I A lit Her livsmedelsbutikcr 
I /\ runt om i Sverige h;u 
I X Xltcrinfort nSgon form uv 
I rnunuell beljaning bakom churk 
I och dclikatessdiskarna. Idl 
1 minst sagt lovviirt initiativ ef- 
I tersom det ar betydiigt roligare 
I atl handla i losvikt med he- 
I Ijaning av en levande varelse 
I islallet for att plocka till Mg 

inplaMadc och vacuuniforpack- 
1 ade varor.

I Vad som nu aterstar alt gdra for 
I alia dem som insett all betjaning 
I hbjer kvaliteten och kdpstimu- 
I lanscn iir all ulbilda personalen 
I For lyvarr iir det Itlc si och si 

med kunskapen bland dem som 
skiir korv, skinka och ost. Och 

I for att del skall bli riktigt bra 
I kriivs nog ocksii all handlaren 
I sjalv blir lite mindre sniken.

Hur kan det 
komma sig att alia 
parmesanbitar som 
agger fardigskurna 
alltid ar kantbitar? 
Vart tog resten av 
parmesanosten 
vagen?

] Alllfor ofta har det hiinl mig att 
I den skinka jag vill kopa ligger 
I i disken i form av en torr snoii 
I v)ch en stor oskuren skinka. Jag 
I besialler 12 skivor och biiradei 
I siriicker sig mol snolien. Tack.
I tack, men den vill jag inie ha.
I Var sniill och skiir upp av den 
I nya skinkan islallet.
I Six langt alli viil. men sedan 
I skiir biiriidet bort nAgon centi- 
1 meler av skinkans kant och liig- 
I ger den i skiirmaskinen.

Slopp diir! Jag vill inte ha lolv 
I halviorra bitar frdn kanlen. Jag 
I vill att skinkan fbrst delas pa 

milten och an den sedan skars 
I upp i fina. safliga skivor. Visst.

ibland gar det. fast ofta far jag 
1 vela all “sd gbr vi inte hiir”. 
I Och oavseti vilket. borde ju det- 
I ta salt atl skiira skinkan vara en 

standard och inie ett undantag.

Felskurna ostar
Ostama som ligger i affarema,' 
diskar ar inie siillan skuma p^ 
belt fel salt. En del desseriosuu 
har dessulom for liinge sedar 
pa.sseral mognadsgriinsen. mer 
siiljs fortfarande som "perfek 
mogna”. Och hur kan del kom 
ma sig att alia parmesanbita 
som ligger fardigskurna alltii 
ar kantbitar? Van tog reslen a’ 
parmesanosten viigen?

Och sa har jag alltid undra 
I over varfbr hiilsovdrdsmyndig 

heterna sldr alia kbksmiislar 
som blandar grbnsaker och kbt 
i samma kyl pd fingrama, mei 
lydligen hell struntar i att del 
var och varannan kblldisk ligge 
sallad. apelsiner och annat kraf 
som dekoration? Ar bakteriem 
sniillarc pd ICA. Konsum ocl 
Hemkbp?

ENRICO BARIL


