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Trojansk kalkun
M

Små, hvite løgner.
Dra på ferie sammen, gå
hverandre på nervene,
snakk ut: Blant litt mange
enkeltskjebner og et litt vassent
publikumsfrieri finner vi et forpint
kjærlighetsdrama som knapt har
vært å se på film tidligere.
Sverre V. Sand
Kritiker, norske Le Monde diplomatique.

an aner alltid uråd når en film
åpner med overspent latter og bajaseri, og presenterer en fest eller et
miljø der det neiggu ikke spyttes i
glasset. En film der livet, som det heter, leves
til fulle, såpass er klart etter 20 sekunder.
I Guillaume Canets Små, hvite løgner (Les
petits mouchoirs) møter vi en oppstemt fyr
som i en strøm av entusiastiske grimaser og
gledesutbrudd tar seg friheter med et vinnende vegg-til-vegg-smil (Jean Dujardin fra
The Artist). Det lugger litt med en sånn menneske-slogan: den Vitale Typen. Han heter
Ludo, for sikkerhets skyld. Hans eksalterte
joie de vivre er begrunnelsen for hvorfor de
andre er så forferdelig glade i ham som de
bedyrer gjennom resten av filmen. Likevel
blir han i løpet av få minutter så anmassende
at man puster lettet ut når han blir påkjørt
av en lastebil i full fart og ender på sykehus.
To og en halv time med den fyren hadde
vært en prøvelse. Vel, dagen er ennå ikke
over. Vennegjengen har litt å by på, de
også, og lavmælte subtiliteter står ikke på
timeplanen. De besøker ham på sykehuset
og finner ut at de likevel vil gjennomføre
ferieturen de hadde planlagt sammen, og
heller besøke Ludo etterpå. To ektepar med
småbarn, to karer med ulykkelige kjærlighetsforhold, og en venninne med vegring
mot faste forhold. Sammen skal de feriere.
Det dukes for oppgjør på kammerspillets
premisser og noen solfylte, gledelige innslag
av det man legger i begrepet «heisatur».
Uventede vendinger

Man bør unne hver generasjon sin Big Chill
(Gjenforeningen,1983), selv om det er fare
for at de får noe à la Pretty in Pink (1986)
eller Peters venner (1992) i stedet, mer
eller mindre inspirert dramatikk, der ven-

negjengen samles (for eksempel i anledning
en avdød/syk venn) tar bladet fra munnen
og snakker ut. Risikoen er at konseptet står
for åpenlyst midt i veien for det skarve
engasjement man kunne mobilisere for problemstillingene som luftes. Det kan bli et
vel tydelig påskudd for å vise de riktig store
følelsene, for å gi skuespillerne anledning til
å få brukt seg litt. Bare for å ha nevnt det:
Peters venner ble i likhet med Små, hvite
løgner regissert av en skuespiller (Kenneth
Branagh).
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Hvor er Aksel Sandemoses
instrumenter når
man trenger dem?

Her ligger en ikke helt neglisjerbar tendens. Med unntak som Vincent Gallo er
det ikke lett å komme på skuespillere som
har gjort særlig interessante ting i registolen. John Cassavetes, kanskje. Man må
i hovedsak (her forsømmes sikkert noen
i forbifarten) tilbake til Tati, Keaton og
Chaplin, men de er jo en egen genre. Det er
litt underlig, all den stund en profesjonell,
erfaren skuespiller skulle ha mye gående
for seg når og hvis han skulle ha regi. Både
Sean Penn, George Clooney og Robert de
Niro har laget filmer som er anstendige nok,
men de kan knapt sies å ha satt verden i
brann, eller å kunne måle seg med de beste
filmene de har spilt i. Litt respektløst oppsummert kan det se ut som om tendensen
er å holde kjernefokuset på de faktorer de
er fortrolige med og har kontroll på: mellommenneskelige relasjoner, overbevisende
spill, sannferdighet, glede og tårer. Hvilket

bringer oss tilbake til dagens regisserende
skuespiller, Guillaume Canet.
Som ventet viser han teft for de mange
«vibbene» i de sosiale friksjonene. Gehør
eller hva man skal kalle det: Det er slett
ikke fritt for «melodi» i dialogene her,
for ikke å nevne i tidsrommet mellom
replikkene. Blant annet får vi en gruelig
variant av fenomenet «ladet pause». Det
skal Canet ha: noen av konfliktene og
scenene kan virke aldri så åpenbare, men
innimellom hugger denne filmen til, ofte
med vel følelsessterke scener. De virker
likevel ærlige nok, tross all støyen. Noen
av de beste her er overrumplende gode,
uventede vendinger på i utgangspunktet
opplagte situasjoner. I blant blir det også
tid til de mer lavmælte nyansene, men de
er forglemmelig få. Hele truppen leverer
gjennomgående et spill det står respekt,
ikke minst når man ser hva de har å streve
med i de verste partiene.
Ureflektert proletarromantikk

Man fornemmer likevel et solid, til tider
skjemmende, uttrykksbehov: de sterke,
polare følelsene. Latter og gråt – og ikke
altfor mye imellom. Er det ikke litt typisk
for de som snakker høyest om følelser, at
det handler om retten til å bælje og skrike
og leve i nuet, med sannhet og ekte følelser
som gisler, og uten hensyn til øvrige gjester? Uansett hvor hardt Små, hvite løgner
insisterer: Dette er ikke filmen for myldrende nyanserikdom mellom de emosjonelle
ytterpunktene. Når man også ser at filmen
har «løgner» i tittelen, så har man en idé om
hvor det bærer, langs en akse som ikke er
til å ta feil av. Følelser er jo, som kjent, ekte
og dermed noe ubestridelig sant. Jo mer, jo
mer, og sånn sett skulle Små, hvite løgner

