Small Time Crooks
Let satire
Af Jes Nysten
Dette er den 31. film fra Woody Allens (h)ånd, og det
er absolut en af de lettere af slagsen. Ikke dermed sagt
at han har mistet sit engagement eller sin bidende
ironiske demaskering af menneskelig dårskab, men i
denne film anlægger han en legende let og munter stil,
for han vil blot fortælle en sjov historie - en sofistikeret
Olsenbande historie.
Allen spiller en selvbevidst, men talentløs småforbryder
Ray (kaldet "Hjernen"!), der som salig Egon altid har en
god plan, men som – på grund af manglende evner og
talentløse hjælpere – aldrig får den gennemført. Nu er
han imidlertid så heldig, at hans kone Frenchy, en
tidligere stripper, har langt mere greb om tingene; hun skaffer pludselig mange penge til huse ved
at fremstille småkager, der er så populære, at det efterhånden bliver en helt industri.
Stilen lægges om, og den
noget vulgære frue vil gerne
blive en fin dame og mænge
sig med de fine. Som en
anden Mr. Higgens 'ansætter'
hun den sleske og meget
engelske kunsthandler David
til at lede sig ind i denne
glamourøse verden. Men det
går jo ikke, hun lærer det
ikke – og heldigvis går hun
da også konkurs, så hun kan
vende hjem til manden og sin
rette sociale plads - dog med
en gevinst i lommen, så de to
sammen kan få lidt sjov ind i
livet!

Endnu engang bliver der hos Allen langet kraftigt ud efter det bedre borgerskab og dets fimsede
overfladiske liv – til tider lidt for grovkornet parodisk – men der er som altid hos Allen fine
skuespilpræstationer: Allen selv er meget veloplagt som Ray, Hugh Grant leger sig igennem rollen
som den gennem ubehagelige men charmerende David, men alle bliver overskygget af Tracey
Ullman, der er en helt vidunderlig livfuld Frenchy. I en lille birolle optræder Elaine May, der ikke
bare er en stor skuespiller, men som tidligere har lavet fine sædekomedier sammen med Mike
Nichols. En Allen film er det men en 'Allen light'.
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