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Wonder Wheel
Kærlighedskarrusellen
Af Johs. H. Christensen

Wonder Wheel er et pariserhjul i et tivoli
på Coney Island i New York i halvtredserne. 
Her færdes filmens fire hovedpersoner: 
Ginny (Kate Winslet), der lider af kronisk
migræne og rastløshed og arbejder som
servitrice. Hun er gift – anden gang – med
Humphy (Jim Belushi), der faktisk elsker hende,
men kærligheden er ikke gengældt. Hun
drømmer om sin ungdom med en beskeden,
udsigtsløs karriere som skuespiller, men hun
svigtede sin kærlighed, en jazzmusiker, og

havnede i den derangerede forlystelsespark, en hverdag så trivielt ensformig som det 
store, evigt roterende ’wonder wheel’. 
Men så forelsker hun sig hovedløst i en livredder Mickey, langt yngre end hun (Justin 
Timberlake), en af de lettere poserende kunstnertyper, der hos Woody Allen aldrig får 
præsteret noget som helst. Men han foregiver og snakker om sine planlagte dramaer i 
Eugene O’Neill-stil, og Ginny flammer op og drømmer sig væk og tilbage. Men romancen 
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forstyrres, da Mickey forelsker sig i Humhys datter, der pludseligt dukker op, forfulgt af 
gangstere. Herfra forvandler historien sig fra en tilsyneladende komedie til en tragedie, 
der efterlader samtlige personer så slemt forbrændte, at det er tvivlsomt om, om de 
overlever. De har leget med ilden som Ginnys 12-årige pyroman af en søn. Og Woody 
Allen illustrerer foruroligende, nærmest skræmmende sine egne ord: ”When it comes to 
love we are all our own worst enemies”. 

Woody Allen kan  ikke lave en dårlig eller ligegyldig film, men denne høre ikke til hans 
mesterværker, og Ginny-figuren har lovligt mange ligheder med Cate Blanchetts i ”Blue 
Jasmine” (2013), som denne ikke kan måle sig med, skønt Kate Winslet spiller sig ud som 
formidabel komedienne: Ikke til at negligere, ikke til at holde ud, konstant fascinerende 
og irriterende, mens Jim Belushi er aldeles fremragende som hendes ægtefælle, en flink, 
jævn, ureflekteret mand af folket. Overhovedet præsteres der som altid hos Woody Allen 
glimrende skuespil og atmosfærefyldt miljøskildring. Anbefales!

Filmfakta
USA 2017 - Instr.+manus: Woody Allen - Medv.: Jim Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate 
Winslet, Max Casella, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk -  1:41 min. farver – Biograf 
premiere d. 25/12 2017 – Filmfotos/Udlejning: Scanbox (CVLI)
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