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Dikten imiterar televisionen
^'‘^scar Wilde havdade p3 
■ Isin tid alt del inie iir s3 

all konsicn efierbildar 
verklighcten. Del iir vcrklighe- 
Icn som imilerar konsten. Del 
engelska disel iir skapal av Tur
ners m51eri. Del var impressio- 
nisterna som gav London-dim- 
man dess ovantade, musliga ku- 
Idrer. Saker finns inie forriin vi 
ser dem. wh del iir konsi och lil- 
leralur som f3r oss all se nya sa
ker.

Aven vart beleende imiterar fbr- 
sias konsien. Den danske liltera- 
(urhisiorikern Thomas Breds- 
dorff har till excmpel i en rolig 
studie visa! hur del vi idag kailar 
"kiirlek'' i alll viiseniligt iir en 
skapelse av 1700- och ISIKMa- 
lens borgcriiga romankon.sl.

Del iir visserligen en myl all 
unga miin i massor tog live! av 
sig av olycklig kiirlek efier all ha 
liisi Goethes ”Den unge We^r 
hers lidanden". Men kravet pS ' 
all iiklenskap ska ingas av kiir- 
lek. medan karlek bor leda till 
iiklenskap, vann folfaste i folk- 
medvetandel ungefar samtidigt.

Farlig lasning
Liinge ansags romanlasning 

farlig. just med lanke p3 sina ef- 
fekier pa beleende och verklig- 
hetsuppfallning. Idag iir vi forl- 
farande siikra pa lasningens ef- 
fekter. Men de anses nu s3 goda 
all de behover sidd och subven- 
lioner.

Men vilken konst iir del egent- 
ligen som fdriindrar verklighe- 
len idag? Ar del vcrkligen diki 
och malcri? Visserligen iir TV 
ell flyktigl medium. Dess fdrnia- 
ga all fonnedla information och 
insikt har groieski overdrivils. 
Del mesia vi ser gidms genasi. 
Tack och lov. Och vi iror inie 
automaliskl alt mensblod iir blali 
for all del iir s3 i reklamen. Men 
del iir .samtidigt ell faktum alt vi 
kdper bindan. Och vi "iror” pa 
TV-seriernas varld.

Okning av skilsmassor
Skilsmiissorna i Skandinavien 

dkade efter ’‘Scener iir ell iiklen- 
skap". Satlet all griila iindrades. 
Synen pS samlivel paverkadcs. 
Och inie nog med del. Om del 
nu iir s3 all dikten inie imilerar 
verklighelen. lycks del iinda 
vara ell faktum all den imilerar 
lelevisioncn. VSgen av svenska 
"bekiinnelseromaner” p3 1970- 
lalet var direkl inspircrad av 
Bergmans serie.

Huruvida Thorwall. Alfvdn, 
Klingspor. Sundstrdm och alia 
de andra iiven i de prakiiska be- 
leenden som skildras i bdckerna

hunnit inspireras av Bergman iir 
forslas svSrare alt reda ut. Men 
kiirleken ar som sag! i hog grad 
ell inlart beleende.

P3 60-talet kunde hjiillcn i en 
av John Updikes romaner bli lite 
irrilerad over sin nya partners 
sexbeleende. Vis.st. hon ville 
gora honom glad, men del ver- 
kade som hon hade last in del 
hela i nSgon roman!

I hdstens svenska debulantro- 
maner ar del diiremot i ficra fall 
pinsamt tydligl all del iir TV 
1000:s pornografiska midnatts- 
filmer som givit in.spiralionen. 
Anlingen har de stackars ungdo- 
marna inga andra erfarenheter, 
cller ocks3 har de av TV forletts 
alt iro alt del iir sa sex bast utfdrs 
och rattat sig darefler. Jag vet 
inie vilkendera mojiigheten som 
iir mest tragisk. ‘

Var O J Simpson-riilteg3ngen 
verklighet eller fiktion? I varje 
fall ar del tydligl all den intema- 
tionella Ihriilern tog starka in- 
tryck. Miingden av manipulera- 
de jury-rallg3ngar i Srels anglo- 
saxiska deckare ar forkrossande. 
Men Dallas. Falcon Crest och 
Rederiet har varit ig3ng langre 
och inie bara hunnit inspirera 
den inlemationella flardromanen 
Ulan ocks3 beleende! hos forc- 
tagsledare och fbrtroendevalda. 
Aven i v3r avkrok. verkar del.

Klumpiga (orsok
Sen ar del en annan sak alt. 

precis som Wilde pApekade, 
verklighelen oflast iir s3 mycket 
orimligare och siimre regisserad 
iin konsien. Tv3loperan om soci- 
aldemokratins moraliska sam- 
manbrolt iir ganska taffligt 
iscensatl. Mona Sahlin och Sig- 
vard Marjasin iir rail klumpiga 
fdrsdk all imilera Sue Ellen och 
Cliff Barnes. Goran Persson 
spelar mojligen J R med lite 
sldrre bravur.

Men problemel med TV som 
verklighetsskapare i jamfdrelse 
med romaner. diktcr och impres- 
sionisttavlor iir fdrsi3s alt del 
inie iir n3got vidare nnstiimt me
dium. Del iir griil och sex. knall- 
hard dramatik och starka kiins- 
lor. Precis som i del antika dra- 
mal, Bibeln eller den isliindska 
sagan.

Men finarc slamningar och 
nyanser fastnar inie. I bilddra- 
mer finns miljrier men ingen 
miljdbcskrivning. ansikten men 
inga signalement. gral men inga 
psykologiska analyser. Kommer 
den proce.ss som Wilde lalade 
om all viinda. s3 all verklighelen 
blir mindrc nyanserad. mcr TV- 
lik? Fdrre.sien slAr del mig alt 
ja^ trots liita be.sdk p3 platsen 
inie pa mycket liinge sell n5gon 
London-dimma! _

Kulturredaktdr: Peter Elmiund

Michael Manns 

flyh^ta actionestetik
Mann blir pa siitt och vis 
Sam Peckinpahs arvtaga- 
re som actionregissoren 
fram for andra, skriver 
Erik Hedling.

' Ik ^Tichael Mann ar iinnu 
ingen .sanskilt beromd 

. - T Aamcrikansk filmrcgis- 
sor. Han kommer emellertid all 
bli del efier gangstereposel Heal 
(1995), en saga om broil och 
straff som for upp Mann som en 
av del senaslc decenniels mesl 
centrala amerikanska Hlmregissb- 
rer. Mann, fodd i Chicago 1942 
och ftimulbildad i London, har 
ingen omfattande merilli.sta. Men 
den imponerar. Han borjade som 
manuskriplfdrfattare p3 ameri- 
kansk TV. bland annat till polis- 
serien Siarsky and Hutch p5 
1970-talet.

Aktuella filmare

Hans fdrsla film Thief (1981). 
med James Caans ensllge brotts- 
ling. var en fin debut, med flera 
av de tematiska motiv som senare 
skulle Slcrkomma hos Mann. 
Framsi den professionelle man- 
ncn som genom sin hangivenhet 
for yrket ddms till ensamhel. 
Mann gjorde sig mest kand som 
mannen bakom den populara TV- 
.serien Miami Vice.

Serien var naturliglvis synnerli- 
gen flyhiint. med visucll lyxfdr- 
packning och bvervaldigande mu- 
sikaiiska effekler. dement som 
ocks3 Sterkommit i de f3 filmer 
Mann hittills regi.sserat. Manns 
Manhunter (1986) var en filmati- 
sering av Thomas Harris roman 
The Red Dragon, fdreg3ngarcn 
till forfallarcns beiydligl mer kiin- 
da The Silence of the Lambs, fil- 
mali.serad av Jonathan Demme 
1991.

Manns film iir emellertid i 
ni3nga avseenden biitlre an Dem
mes skapelse. inte minsl genom 
den brilliske karaklarsaktoren 
Brian Cox kiinsliga gestallning av 
den legendari.ske dr Hannibal 
lacier, som overgliinser Anthony

Hopkins mSngomsjungna dver- 
spcl i uppfdljaren.

I Manhunter jagar William Pe
tersen. en detektiv p3 griinsen till 
sammanbrott p3 grund av sin fdr- 
m3ga alt i silt inre visualisera 
molstindarens psyke. en mdrdare 
i ell mer eller mindre kliniskl 
framstaill Sodem, i hjdrt kontrast 
till Demmes dcpraveradc bild av 
New England i The Silence of ihe 
Lambs.

Ofdrglomligl ar Petersens sub
tilt nedlonade spel av den djupl 
deprimerade och h3rt tidspressade 
polisen som i en av Allantas sol- 
indriinkta skyskrapor siller och 
littar p3 hemvideor tagna av de fa- 
miljer som slaklals. Plolsligl sig- 
nalerar den operaliskt massivu 
och lilltagande .synlhesizermusi- 
ken - 5 la Miami Vice - all han 
borjar satta sig in i mdrdarens vi- 
sioner och alt han forslSr alt den- 
nc sell just desjva filmer. alt mdr- 
daren hell enkelt kan sokas i del 
laboratorium som framkallat fil- 
mcn. Och darefler fdljer naturligl
vis den gastkramande jakten.

Mann gjorde sig mest 
kand som mannen 
bakom den populara 
TV-serien Miami Vice.

Michael Mann ar en film.skapa- 
re som i viss m5n arbelar som de 
europeiska 60-talsregissdrerna; 
han producerar sjalv, regisserar 
och skriver manu.skipten; i Man- 
hunler stod han ocks5 bakom ka- 
meran sjiilv. Resulatel har blivii 
nigra mycket enhetliga filmer 
med lyngdpunklen pi forinmassig 
briljans. Del ar ocksi delta drag 
som siirskilt genomsyrar bans his- 
nandc filmatisering av John Feni- 
more Coopers klassiker The Last 
of the Mohicans (1992), en i lek- 
niskl avseende anmarkning.sviirt 
skickligl iscensatl kostymfilin.

Mann blir pi siill och vis Sam 
Peckinpahs arvtagare som aclion- 
rcgissoren framfdr andra i nigra 
spektakulara .stridsekvenser; till

excmpel indianernas massaker pi 
de brilter som jusl kapiiuleral mot 
fri lejd efier slaget om Fori Willi
am Henry och den Iragiska avslul- 
ningen med siriden mellan Uncas 
och Magua pi den svindlandc 
kilppbranten. Manns modernise- 
ring av denna av mytisk resonans 
si uppfyllda allcgori over koloni- 
seringen av Amerika. ulrolnings- 
krigel mot urinnevinarna och om 
de sexuella relalionerna mellan 
raserna ikiads haren av filmhisto- 
rien odveriraffad visuell drakl.

Blandande teknik
Om Manns uppmiirk.sammals 

for sin blandande leknik. har han 
med Heat tillfdri iiven karaktarer- 
na och beriillandel del psykologis
ka djup och den drarnatiska tiilhci 
som kiinnelccknar maslaren.

Med tva av de scnasle tjugo 
irens mest uppburnu amerikanska 
filinskidespelare - Robert de 
Niro och Al Pacino - i huvudrol- 
lerna. lyckas Mann Iscensalta en 
gangslerfrcsk som kommer alt 
saila sig till den amerikanska fil- 
niens klassiker; de tvi akldrerna 
har inie kunnal skidas i samma 
film .sedan Francis Ford Coppolas 
The Godfather 2 0975).

De Niro ar den jagade gang- 
slern, Pacino jiigaren. Andi reprc-' 
scnterar de som alllid hos Mann 
tvi sidor av .samma foreteelse; 
den yrkcskodcx som isolerar den 
hiingivne mannen frin omvarl- 
den. med siirskild pregnans ge- 
stallad i del enda motel mellan de 
Niro och Pacino i filmen.

Precis som i sina lidigare verk 
omsluter Mann sina helgjutna ka- 
raktiirer i ell gcnuint filmiskl uni- 
versum: till exempel husen som i 
sin ofia underskbna lomhet pi- 
tninner om Antonionis visioner av 
miinskligl koniaklhaveri mol bak- 
grund av den pitriingande intighe- 
ten i italiensk .50-arkileklur. Heal 
iir Manns i sarklass biista film hil- 
tills; formodligcn ger den honom 
sjalvforlroendct all i framtiden 
forverkliga den filmi.ska vision 
han onekligen besilier.

ERIK HEDUNG

Vita ar giriga och valdsbenagna
■ ^et ir inte bara Sverige 
I Isom bar problem med 

m^^korniption och ohederlig- 
het bland offcniliga fbrtrocnde- 
personer. Nyligen snappade jag 
upp ett dokument pi Internet, dir 
det berittades om en serie kor- 
ruptionsfail i det Qirran kunga- 
ddmels Balnibarbis offentliga 
apparat.

Framstiende fbretradare fdr 
landets stdrsta parti, del si kalla- 
de multietniska negerpartiet, har 
ertappats med allskdns klander- 
virda beleenden. Det har handlat 
om del mesia frin missbruk av 
kreditkon och fyllcri pi skatie- 
betalamas bekostnad till ren fbr- 
skingring av offentliga medel fdr 
personlig vinnings skull.

Dir upphdr dock likhetema 
mellan Sverige och Balnibarbi, 
ty medan del offentliga Sverige 
ir antirasistiskt och fbrdomsfritt 
grasserar i Balnibarbi allskdns 
fordomsfulta fbrestillningar om 
rasers olika egenskaper och ka- 
raktir. Det mirks inte minst pi 
det utspel om itgirder mot kor- 
ruplionen som lagts fram av ord- 
fdranden i mjuitietniska neger- 
partiets sektion fdr vita, Inge Se- 
gelberg.

Segelberg har krivt att inga nya 
negrer tillsitts pi offentliga fdrtro- 
cndeposler fore sekelskiftet.

-Del finns nistan inga vita 
bland dem som avsidjais som 
konupta. Det bara ir negerhdv- 
dingar som brutit mot lagar och

moral, siger ordiciranden i ne- 
gerpartiets sektion fdr vita och 
fortsatter:

-Vita ir inte lika giriga, inte 
lika brottsliga, inte lika vildsbe- 
nigna och har inte samma behov 
av att imponera pi andra av sin 
ras som negrer. Vita ir mer an- 
svarstagande in negrer som litt 
tappar huvudet di de ser sint 
som glimmar och glittrar; Minga 
negrer vill bara sko sig. Jag ir si- 
ker pi att vita chefer hade skdU 
sig mycket bitirc in de hir ne- 
gerhdvdingama om de hade in- 
nehaft samma irobeteni

Si skdile lyckligtvis ingen R)- 
rclridare fdr Sverigcs stdrsta po- 
Htiska parti uttrycka sig!

AXELODELBERO


