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Being Julia
En skuespil-film
Af Peter Skov-Jakobsen
Fremragende skuespil i en film om
divaen Julia Lambert, som indleder en
hed affære med den unge
amerikaner Tom. Julia er ved at kede
sig ihjel i sin succes som
skuespillerinde. Hendes mand
fascinerer hende heller ikke. Hun har
tillagt sig en professionel
overbærenhed der er ved at tage
kvælertag på hende. Hun kan ikke
finde udfordringerne – og vist slet
ikke sig selv.
Den unge amerikaner, hvis mor
hun kunne have været, vækker
hendes lidenskab. Tom får hende til
at føle igen. Hun kæler for følelsen;
men er også skrækslagen. For ham er
hun blot en erfaring og et eventyr,
men han bliver en livline for hende.
Men det går ikke! Smertefuldt må
hun erkende at forelskelsen ikke går.
Pudsigt nok vil hendes søn fortælle
sin mor om sin første kærlighedsoplevelse. Det var ikke noget særligt syntes han, men hans mor
tager ham forbarmende ind til sig – han er endnu så ung og mærker ikke at kærligheden er alt!
Filmen bringer et par herlige forviklinger op. Julias mand begiver sig også ud i eventyret,
men bliver opdaget – alt sammen kun for at dem der var bestemt for hinanden, også igen kommer
til at se hinanden. Der er en smuk skildring af en platonisk kærlighed i scenen også. Julia har en
mande-ven der virkelig elsker hende. De taler inderligt med hinanden, er hinandens nærmeste
fortrolige – og hun tror på et tidspunkt at det måske skal være dem; men tilværelsen har en lille
hemmelighed til hende.
Midt i det hele er der også den gamle mentor som opmuntrer og formaner fra sin høje
himmel eller den dybe bevidsthed. Skuespillet er fremragende, kostumer er fantastiske, herlig
musik og hen imod slutningen tager intensiteten til. Men til at begynde med mangler der noget
sammenhæng, en nerve – men den kommer.
En god film om den kærlighed der er fyldt med lyst, hengivenhed og smerte og som
udfordrer jalousi og vildskab, skønhed og ynde.
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