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Knockin' On Heaven's Door
Livet før døden
Af Bo Torp Pedersen
To uhelbredeligt syge unge mænd mødes og tager på
en - første og sidste - biltur sammen. De to mænd
bringer imidlertid sig selv i vanskeligheder med politi
og gangstere, og to af deres forfølgere synes hentet fra
“Pulp Fiction”. En amerikansk gangster spilles af den
hollandske udvandrerstjerne Rutger Hauer med
rollenavnet Curtiz, jævnfør den berømte ungarskfødte
Hollywoodinstruktør Michael Curtiz. 1950'ernes store
tyske schlager- og filmstjerne Cornelia Froboess dukker
op som Martins mor, der får drømmen opfyldt om at
eje en Cadillac. Martin selv spilles af tidens store tyske
ungdomsstjerne Til Schweiger, der i denne film
debuterer som producent og medforfatter.
Man behøver ikke at være filmmagister for at forudse,
at de to ‘dødsdømte’ mænds vej slutter ved havet.
Filmen er en underholdende og morsom leg med konventioner fra filmhistorien, især fra kriminalfilmgenren og de såkaldte ‘road-movies’, og det er aldrig helt let at kaste sig ud i alvorlige eftertanker og
drøftelser oven på en film af denne art, men denne film kan bære det. Hvordan tager de to mænds
forskellige drømme og livsindhold sig ud med dødens mærkbare semikolon for øje? Hvordan ville vi
selv reagere over for en lignende ‘dødsdom’? Kan eller skal man leve hver dag, som var det den
sidste?
Trykt første gang i medietidsskriftet Vision
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