
- EN FILM SOM FÖRÄNDRAR -

Ibland blir man oväntat överraskad av filmer. Sällan, men det händer. Har man sett långt över tusen filmer blir man bättre på att i förväg urskilja vad som förmodligen kommer att vara bra eller inte. Men igår blev jag inte bara överraskad - jag blev chockad, fascinerad, ja, nästan förändrad.
 
Eftersom jag själv varit så pass intresserad av film under många år och gjort över 30 kortfilmer tycker jag mig ha börjat tänka annorlunda. Man ser saker filmiskt, ur berättarrollen, och en sorts passionerad skaparsjäl växer fram inom en. Som följd av den rutin man får av sitt skapande utvecklas man sedan inom både berättandet och viljan.

Igår såg jag en film som, utifrån mitt perspektiv, saknade precis allt. Det enda regissören verkade bry sig om var den minut av effekter då människor i filmen blev skjutna. Ingen humor, inga känslor, ingen poäng, inga tankar, ingen glimt i ögat. För mig var det verkligen fascinerande hur man kan lyckas göra en film utan någonting alls.

Logiskt sett är väl den enklaste, egentligen kanske enda förklaringen att regissören och skådisarna var nybörjare. De hade fått lov att göra en film med allt vad det innebar och tyckte det verkade skitkul, ungefär som jag själv när jag fick min första videokamera. Man ville göra något coolt, lägga in lite tuffa effekter och få det hela att se ut som en riktig film, en sådan man sett på tv. Att komma på en handling som gjorde det hela möjligt var mest bara jobbigt.

Man tar då en rutinerad regissör, ber honom att tillsammans med en erfaren manusförfattare komma på en idé som kan funka. Man hittar en producent och samlar ihop ett femtiomannateam med erfarna filmarbetare inom foto, kostym, musikkomposition och allt vad som behövs. Slutligen får man tag i kända skådespelare som Eva Röse, Göran Gillinger, Jan Myrband och Jonas Karlsson - sedan sätter man igång. I Frankrike.

Nej, jag fattar ingenting. Hur en så värdelöst dålig film som 'Blå måndag' ens har vuxit ur ett manusstadie är för mig obegripligt. Att den sedan hyrs ut, visas på Canal+ och annat gör det ännu mer abstrakt. Och hur fick de tag i alla skådespelare - hur kan de ha gått med på detta? Förstod de inte hur dåligt det var på väg att bli under själva inspelningen? Hur kan Eva Röse, utnämnd till Sveriges sexigaste kvinna av Slitz, acceptera att spela flintis när filmen ändå inte har någon poäng? Och Jonas Karlsson sen... vad gör han där?

'Blå måndag' är på många sätt den mest oförglömliga film jag sett. En skitfilm som lyckas vara dålig i mer eller mindre varenda scen, ha med de flesta nybörjartrick man kan tänka sig och som jag inte ens kunde skratta åt, a la exempelvis 'Driven'. Det här var bara tragiskt, så där att jag fortfarande sitter och skakar på huvudet utan att förstå nånting. En hädelse mot filmkonsten.

"En mardröm av död och svek..." står det på framsidan. Jag håller med. 'Blå måndag' är som ett se om vår egna 'Whosdakillah?' i 91 minuter i streck.
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