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2. Problemformulering
Jeg vil i denne opgave lave en medieanalyse af Charlie Kaufmans filmmanuskript til Adaptation
(2002) med fokus på filmen som en problematisering af adaptationsformen. Jeg vil ud fra bl.a.
Brian McFarlane, Desmond & Hawkes og Linda Hutcheons teorier om adaptation undersøge om,
hvordan og i hvilken grad man kan tale om den som en adaptation af Susan Orleans The Orchid
Thief fra 1998. Jeg ønsker derudover at belyse filmens bagvedliggende kritik af filmindustrien, samt
belyse de postmodernistiske træk i Kaufmans manuskript, her særligt filmens postmodernistiske
metarefleksive blik på adaptationsformen. I forbindelse med dette ønsker jeg at komme ind på
Charlie Kaufmans tilsyneladende gennemgående problematisering af repræsentationen af
virkelighed og identitet i en postmodernistisk kontekst.
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3. Hvordan vurderer man en adaptation?
For at lægge et teoretisk grundlag for min senere analyse ønsker jeg i dette afsnit at opridse de
vurderingsgrundlag og kriterier teoretikere har taget udgangspunkt i, i deres førsøg på at vurdere om
en adaptation kan anses vellykket eller ej. Dette gøres med særligt fokus på en problematisering af
ideen om troskab til det litterære forlæg som vurderingsgrundlag.
Ud fra Joshua Meyrowitz’ mediemetaforer om medier som kanal, sprog og miljø1, vil jeg dog først
præcisere hvad en adaptation er, samt hvilke problematikker man må forholde sig til i en
adaptationsproces. Så hvad indebærer en adaptation? Definitorisk omhandler begrebet et specifikt
værks bevægelse fra et medie til et andet. En adaptation er (jf. Meyrowitz ’mediet som kanal’metafor) den tilpasningsproces hvor et originalt værks indhold transformeres fra ét mediemiljø til et
andet. Denne tilpasning kan betragtes gennem Meyrowitz’ ’mediet som sprog’- og ’mediet som
miljø’-metaforer, da adaptationer i et forsøg på troværdigt at overføre indhold mellem miljøer
uundgåeligt må forholde sig til de forskellige mediers muligheder og begrænsninger, hvormed
mediernes særlige mediespecificitet bliver tydelige i processen. Gælder det f.eks. en adaption fra
bog til film, vil de samme fortælleelementer komme meget forskelligt til udtryk, selv i en én-til-én
overførsel af en scene, da der er tale om en overgang fra et enkeltsporet til et flersporet format.
Hvor bogen kun har ét spor, én udtryksmåde, ordet, har filmen fem: skuespil/perfomance, ord,
musik, lydeffekter og fotografiske billeder (Stam 2000, 58). Udfordringen er, at man i
filmatiseringsprocessen er nødt til at forholde sig til alle disse spor gennem en lang række til- og
fravalg, også selvom det litterære forlæg ikke giver nogen information om andet end f.eks. hvad der
bliver sagt i scenen - og hvert et lille valg man tager får indflydelse på filmens endelige udtryk.
Stadig den dag i dag møder man en holdning til billedmediet som værende mindre værdifuldt end
det skrevne ord, på trods af at filmmediet efterhånden også er blevet kanoniseret som en højkulturel
beskæftigelse. Specielt tydelig er denne hierarkiske opstilling når det gælder adaptationsformen.
Idéen om adaptationen som en sekundær form, som en simplificering, der aldrig vil være så god
som originalen, kan spores tilbage til en langvarig anspændthed mellem to kunstformer – den
audiovisuelle og det skrevne ord. Denne anspændthed og den dertil knyttede diskussion om

1
2

jf. artiklen ”Tre paradigmer i medieforskningen” (Meyrowitz 1997)
For at overføre en scene fra bog til film må instruktøren beslutte sig for, hvilken stemning der er, hvilket toneleje
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adaptationsformens kunstneriske værdi tilskriver Robert Stam bl.a. litteraturens aksiomatiske
overlegenhed – romanen, både som kunstform og som adapteret værk, kom først, hvilket har stor
betydning i et samfund som vores der frem for alt værdsætter originalitet (Hutcheon 2006, 2-4).
Denne hierarkiske og dikotomiske tænkning, der giver litteraturen større respekt i traditionelle
kritiske kredse, har længe været årsag til en undertrykkelse af adaptationsformen. Som Brian
McFarlane skriver i sin artikel Novel To Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, har
ideen om troskab til den oprindelige tekst længe været anset som et vigtigt kriterium for
bedømmelsen af en adaptation, noget han dog mener bør reevalueres (McFarlane 1996, 8).
Filmkritikkens gennemgribende fiksering på denne ’fidelity’ bygger på en idé om at en tekst har én
korrekt mening eller hensigt, som manuskriptforfatteren enten formår at overholde, eller
manipulerer og overtræder (hvormed filmatiseringen ville anses være en utro gengivelse, og dermed
en fejlslagen adaptation) (Ibid. 8). McFarlane udfordrer denne fidelity-kritiks tidligere dominans, og
kritiserer og dekredibiliserer den for at have et vurderingsgrundlag der bygger på en forventning om
at manuskriptforfatterens fantasi sammenfalder med læserens egen: ”the critic who quibbles at
failures of fidelity is really saying no more than: 'This reading of the original does not tally with
mine in these and these ways.'” (Ibid. 9). En sådan tilgang til adaptation tager altså ikke højde for, at
adaptationsprocessen altid vil indebære en subjektiv vurdering, idet manuskriptforfatteren må
forholde sig til, og prioritere, hvilke elementer der overføre til det nye medie. I overgangen fra bog
til film er det uundgåeligt at de i bøger ufikserede sproglige billeder i filmen bliver fikserede, da
den samme multidimensionalitet og flertydighed der kan ligge i det skrevne ord ikke kan overføres
til film, netop grundet dennes multitrack – for at udfylde alle filmens spor må manuskriptforfatteren
lave en selektiv fortolkning af teksten2 (Desmond & Hawkes 2005, 34-36 & Stam 2005, 14).
Ideen om troskab til det litterære forlæg som værende vurderingskriteriet for om en adaptation er
svær at slippe af med, men de fleste kritikere har alligevel flyttet sit fokus over på andre måder at
betragte adaptionsformen på. Det er nu mere almindeligt at vurdere en adaptation ud fra grader af
nærhed eller som en form for intertekstualitet. Men som Linda Hutcheon pointerer i sit indledende
kapitel i A Theory of Adaptation (2006) er det stadig et omdiskuteret emne, og et begreb der er
svært at præcist diskutere da ordet bruges både om processen og produktet.

2

For at overføre en scene fra bog til film må instruktøren beslutte sig for, hvilken stemning der er, hvilket toneleje
replikken siges i, hvilken vinkel man ser scenen fra, hvordan lyssætningen er, hvilke baggrundslyde der er osv. - valget
er allerede truffet i filmen, hvor ordenes flertydighed for den dygtige læser bevares i bogen.
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Jeg vil løbende igennem opgaven vende tilbage til adaptionsbegrebet og undersøge hvorledes
diverse adaptations-tematikker kommer til udtryk i Adaptation, samt undersøge om, og i så fald
hvorfor, filmen kan klassificeres som en adaptation.

4. Charlie Kaufmans Adaptation, 2002
Charlie Kaufmans Adaptation er en fascinerende, reflekterende film, der er interessant på flere
niveauer. Baggrunden for filmen er, at Kaufman bliver bedt om at adaptere Susan Orleans The
Orchid Thief (1998), ligesom karakteren Charlie3 bliver det i en af filmens første scener (4) 4.
Ligesom Charlie, havde Kaufman store problemer med at finde en indgang til filmen, hvilket,
ligesom for karakteren, ledte til at filmen kom til at handle om noget helt andet: ”The movie’s
pretty accurate in its depiction of my false starts and my confusion, and how I just had to plug away
because I was hired” (Kaufman 2002, 123). Ved at indskrive sig selv og disse frustrationer i sit
manuskript (og så igen lade karakteren Charlie indskrive sig selv i manuskriptet) ender filmen med
at tematisere og problematisere selve skriveprocessen, det bliver en metafiktiv film, en film der er
på jagt efter sit eget manuskript, og stiller spørgsmålstegn ved hvordan kunst forholder sig til og
repræsenterer virkelighedens verden og individer.
Filmen er karakteristisk ved sit hyppige brug af voice-over (VO) og dens non-lineære, springende
narrativ og multiple handlingstråde. Eksempelvis starter filmen med en lang VO over en sort
skærm, hvor den pessimistiske, selvkritiske og socialt utilpassede Charlie Kaufmans indre monolog
lægger grunden for hvad det er for en karakter vi har med at gøre (1). Herefter klippes til en scene
backstage på et filmset, der indledes med skærmteksten ”On the set of ’Being John Malkovich’
summer 1998” (2), efterfulgt af en montage-agtig timelapse af overlappende billeder, der viser
livets historie, startende for ”four billion and forty years earlier” med et brændende lavahav, og
sluttende med fødslen af et drengebarn, der må antages at være Charlie (3). I femte scene er vi
tilbage i filmens realtid i 1998, hvor Charlie og den smukke film executive Valerie diskuterer
adaptionen af The Orchid Thief (4-6). I sjette scene zoomer kameraet rundt mellem New Yorks
højhuse, for til sidst at, gennem vinduet, fokusere på Susan Orlean der sidder og skriver. Det er nat,
og på skærmen står der ”New York Magazine, Two Years Earlier” (6). Gennem Susan Orleans VO
3Jeg vil fremover i opgaven referere til karakteren Charlie Kaufman som ’Charlie’, og den faktiske screenwriter

som ’Kaufman’.
Når intet andet er angivet henvises til sidenr. i Adaptation: The Shooting Script (2002)

4
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af hvad der skal forestille at være et citat fra hendes bog, ledes der videre til de næste par scener,
hvor John Laroche, ”Two Years Earlier”, bliver grebet i at stjæle Orkidéer fra et naturfredet område
(6-9). I tiende scene er vi tilbage i 1998, hvor Charlie kommer hjem fra middagen med Valerie, går
op på sit værelse, tager et avisudklip om violinisten Amelia frem fra under puden, for dog hele tiden
at blive forstyrret af sin tvillingebror Donald og dennes planer om at komme til penge ved at tage til
Robert McKees kursus, for at blive ”Screenwriter! Like you!” (9-12)5. Alt dette sker indenfor
filmens første 12 minutter – vi har nu fået introduceret alle de vigtige karakterer, er sprunget frem
og tilbage i tid og i narrative niveauer 6 gange, og har fået lagt grunden for de mange forskellige
handlingsforløb: Charlies strabadser med sin skriveproces, Charlies forhold til Amelia, Charlies
forhold til bogen og hans underlige fascination af Orlean, Donald og Charlies forhold og deres
forskellige syn på filmindustrien og screenwriting, Susan Orleans forhold til Laroche, til Orkidéer,
til sin mand og til tilpasning og besættelse.
Det er her værd at bemærke at filmen ikke tager sit afsæt i nogen af de karakterer der optræder i
bogen (Laroche, Orlean og Orkidéerne), men derimod starter med Charlies pessimistiske, livs- og
selvkritiske VO. I filmens første ca. 6 minutter er det altså karakteren Charlie der etableres,
hvormed rettelig antages være hovedpersonen - det er med denne karakter udviklingen
hovedsageligt sker. Jeg vil dog også argumentere for at bogen, The Orchid Thief, også kommer til at
fungere som en hovedperson – ikke menneskerne i den, men selve bogen/manuskriptet til filmen.
For også denne gennemgår en markant udvikling filmen igennem, og det lader til at være i netop
denne udvikling at flere af tematikkerne fra Orleans The Orchid Thief kommer til udtryk.

4.1 Susan Orlean: The Orchid Thief, 1998
I 1995 snublede Susan Orlean, skribent for The New Yorker, over et opslag i en lokalavis om en
hvid mand og tre seminole-indianere der skulle for retten efter at have stjålet orkideer fra
Fakahatchee State Preserve. Orlean var fascineret af historien og bestemte sig for at skrive en
artikel, hvilket hun senere udvidede til en bog - The Orchid Thief. Hvad der starter ud med
tilsyneladende at være en historie om en halvskør orkidé-tyv fra Florida udvikler sig til at blive så
meget mere – en ”true story about beauty and obsession”, som bogens undertitel så fint
opsummerer. I denne nonfiktionsbog påtager Orlean sig rollen som førstepersonsfortæller og

5

Se plotreferat af filmen i bilag 1.
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orkidefascinationens historie, om andre orkidéfanatikere, og både encyklopædisk viden og Orleans
egne refleksioner om orkidéer, Florida og indianere. Som Charlie siger: ”Its great, sprawling New
Yorker stuff!” (5).
I løbet af samtalerne med Laroche og Orleans orkidé-fortællinger berøres emnet ’adaptation’ i
biologisk forstand op til flere gange, med orkidéers usædvanlige tilpasningsevne som
omdrejningspunkt. ”The book’s subject [..] is orchids, which happen to be complex organisms that
have taken on literally thousands of different forms; they are the most cleverly adaptable living
things on earth. In a way, the story of the orchid thief is also a study in shape-shifting”, skriver
Orlean i forordet til Adaptation: the shooting script (Orlean i Kaufman 2002, vii). Denne tematik
om adaptation udvides i filmatiseringen til at gælde tilpasning i en bredere forstand, hvilket jeg
senere vil vende tilbage til.
Bogen er, ligesom filmen endte med at blive, en non-lineær, excentrisk historie - det narrative plot
er fragmenteret og nærmest ikkeeksisterende. Historien virker alt for subtil og forvirrende til en
filmfremstilling, hvilket er grunden til, at Charlie Kaufman er den perfekte mand til opgaven.

5. Charlie Kaufman og filmisk postmodernisme
Charlie Kaufmans evige forsøg på at styre væk fra tidens manuskriptforfatter-konventioner har
medført en række yderst ejendommelige og ærlige film. Charlie Kaufmans karakterer er ofte
modvillige protagonister, der kæmper med sig selv og sin plads i verden, og hans film har et
gennemgående tema om identitet og virkelighed. Alle Kaufmans manuskripter har elementer af
metafiktion og parodiering, begge ting der ses som værende nøgleaspekter inden for den
postmodernistiske filmproduktion.
Postmodernisme betegner den æstetiske/filosofiske retning der erstattede modernismen, eller måske
nærmere opstod som en modbevægelse mod en modernistisk poetik, efter at modernismen var
begyndt at blive tradition (Schepelern 1989, 4). Hvad der karakteriserer postmodernisme i forhold
til modernisme er, at hvor modernismen stiller epistemologiske spørgsmål der problematiserer
forskellige former for erkendelse og viden, vender postmodernismen sig i stedet mod ontologiske
problemstillinger, og spørger til ”hvordan eksisterer vi, og hvordan er verden” – altså en
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problematisering af former for væren (McHale 1987, 9-10). I denne overordnede postmodernistiske
tematik om væren ligger også en tendens til at værker problematiserer sine egne grænser, i kraft af
at de simultant selvbevidst anerkender deres egen status som repræsentation, og undergraver denne
forestilling ved at sætte spørgsmålstegn ved selve repræsentationsprincippet (Hutcheon 2002, 34).
Denne problematisering af repræsentationen af ’virkeligheden’ ses i postmodernistiske film
tydeligst gennem selvrefleksiv metafiktion og parodiering, kunsten er et ”self-conscious, selfcontradictory, self-undermining statement” (ibid., 1).
Mange af Charlie Kaufmans film er baseret på virkelige mennesker i fiktive situationer: Susan
Orlean, John Laroche, Robert McKee og Cahrlie Kaufman selv i Adaptation (2002), Chuck Barris i
Confessions of a Dangerous Mind (2002) og John Malkovich i Being John Malkovich (1999).
Indenfor adaptations-diskussionen ville Linda Hutchon kalde dette en transposition, defineret som
”a shift in ontology from the real to the fictional” (Hutcheon 2006, 8).
Adaptation er opbygget af komplekse lag af intertekstuel virkelighed – vi har disse førnævnte
virkelige personer spillet af skuespillere, vi har Donald Kaufman der trods sin fiktive karakter er
krediteret som medskaber både i filmen og i manuskriptet, og i en af filmens første scener ser vi
Spike Jonze, John Malkovich, John Cusack og Catherine Keener spille dem selv, i en scene der skal
forestille at foregå på sættet til Being John Malkovich. Filmen tvinger seeren til at forholde sig til
hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed ved f.eks. at starte fiktionskontrakten tidligere end vi
som seere regner med, ved at creditere Donald Kaufman som screenwriter allerede fra starten af –
på dette tidspunkt ved vi ikke noget om filmen, hvormed vi er i tvivl om hvad der er ægte – ligeså
med optagelserne fra sættet af Being John Malkovich. Scenen er filmet med håndholdt kamera i en
”behind the scenes” dokumentarstil, og kunne lige så vel have været autentiske ’on-set’ optagelser –
men med Nicholas Cage fremtoning på skærmen må dette udgangspunkt revurderes.
Adaptation gør gentagende gange opmærksom på sig selv som værende netop ’film’, som værende
et produkt af en kreativ fiktionaliseringsproces – der er en metadiskurs indlejret i fiktionen.
Allerede filmens titel peger selvrefleksivt på sin egen status som repræsentation af en anden tekst i
et nyt medium. I Malkovich-scenen får vi et indblik i den proces der ligger bag skabelsen af en film,
vi ser skuespillerne out-of-character og bliver påmindet om alt det for seeren usynlige arbejde der
ligger bag produktionen af en film – også den vi sidder og ser lige nu. På lignende vis er der et
udbredt fokus på de skriveprocesser der ligger til grund for både film og bøger, da både Kaufman
og Orlean ses sidde med bøger bredt ud foran sig, i gang med at skabe deres respektive produkter -
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de researcher, understreger, skriver passager for så straks at slette dem igen og starte forfra. Det er
også værd at bemærke at vi som seere, på trods af navnesammenfaldet mellem Charlie og Kaufman,
er bevidste om at der ikke nødvendigvis kan sættes lighedstegn mellem disse, hvilket tydeliggøres
ved at det er en kendt skuespiller, Nicholas Cage, der spiller karakteren Charlie, hvormed man selv
med relativt begrænset kendskab til diverse filmskuespillere er bevidst om at manden på skærmen
ikke er den virkelige Kaufman, men en repræsentation. At både Laroche og Charlie spørger ind til
hvem der skal spille dem i filmen bidrager også til at gøre opmærksom på at vi ser en film, da alle
karaktererne er bevidste om deres egen kommende fiktionalisering6.
I den transposition der sker i det Kaufman indskriver virkelige mennesker i sit manuskript og lader
disse interagerer med fiktive karakterer (Donald, Caroline, Amelia), opstår der det McHale kalder
en ’ontologisk skandale’ mellem ’transworld identiteter’ - karakterer nedbryder grænserne mellem
forskellige ’verdener’ og slører dermed grænsen mellem virkelighed og fiktion (McHale 1987, 1718 + 85). I Adaptation fungerer dette som en metafiktiv teknik, der er med til at problematisere
repræsentationen af identitet og virkelighed. Tydeligst ses dette i den underlige faktor, at Kaufman
har indskrevet sig selv i sit manuskript – som en fiktiv karakter – der så igen inkluderer sig selv i
manuskriptet (59):
KAUFMAN
(into tape recorder)
We open on Charlie Kaufman, fat, old, bald, repulsive, sitting in a Hollywood restaurant
across from Valerie Thomas, a lovely statuesque film executive. Kaufman, trying to get a
writing assignment.. wanting to impress her, sweats profusely.
Later: Kaufman lies on his bed, trying to wrap his head around this new direction.
KAUFMAN
Fat, bald Kaufman paces furiously in his bedroom. He speaks into his hand-held tape
recorder, and says: ”Charlie Kaufman, fat, bald, repulsive, old, sits at a Hollywood
restaurant with Valerie Thomas…”

6

Laroche: ”Who’s gonna play me?” (61), Charlie: ”I wonder who’s gonna play me” (100), Donald: ”The script
kinda makes fun of me, huh?” (73).
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I denne typisk postmodernistiske kinesisk æske-struktur7 bliver det tydeligt at Charlie Kaufman –
både karakteren og den virkelige person - er bevidst om sin egen status som en transworld karakter.
At denne inkludering af sig selv kommer efter at det går op for Charlie at det eneste man faktisk er
kvalificeret til at skrive ud fra er sig selv bekræfter yderligere en postmodernistisk problematisering
af hvordan virkelighed og identitet repræsenteres (58):
KAUFMAN (VO)
Who am I kidding? This is not Susan Orlean’s story. I have no connection with her. [..] I
have no understanding of anything outside my own panic and self-loathing and pathetic,
little existence. It’s like the only thing I’m actually qualified to write about is myself and
my own self –

Man kan måske se filmen som en alvorlig parodiering af sin egen inkompetence til at beskrive
’virkeligheden’: ”When the postmodernist work speaks of itself, it is no longer to proclaim its
autonomy, its self-sufficiency, its transcendence; rather, it is to narrate its own contingency,
insufficiency, a lack of trancendence” (Craig Owens i Hutcheon 1988, 59-60).
Det er de metafiktive elementer der gør opmærksom på denne utilstrækkelighed, idet filmen hele
tiden peger på sig selv som værende et produkt af en vanskelig proces og dermed, i et forsøg på at
vise noget ’ægte’, lave en ærlig repræsentation, kommer til at udviske grænserne mellem filmen og
virkeligheden. Kaufman kan lide denne effekt fordi den tvinger folk til at interagere med historien.
Selvom man er bevidst om at man sidder og ser en film, bliver seeren ”constantly [..] taken out of
the movie. [..] There’s this constant nagging thing that’s ”Is this real, is this not real?” [..] So, you
are forcing people to interact with the movie in a new way, then you are forcing them to see
different things and their minds to interact.” (Kaufman 2002, 128-129).

6. Medierefleksivitet og kritik af filmindustrien
En adaptation er som nævnt en proces hvori værkers mediespecificitet bliver tydelig, noget også
Charlie erfarer i sit forsøg på at adaptere The Orchid Thief fra bog til film. Han støder hurtigt på
problemer i arbejdet med filmmanuskriptet, da romanens lange digresserende passager og
essayistiske stil ikke er direkte transformable til filmmediet. ”There is no story!” (51) udbryder
Charlie på et tidspunkt i frustration – og det er der virkelig heller ikke – i hvert fald ikke i
7

Hvor flere historier er lagt ind i hinanden, og linearitet og kronologi er sat ud af spil – eller som i tilfældet med
Adaptation, hvor en fremstillingen af en repræsentation er indlejret i sig selv (McHale 1987, 114).
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Hollywoodsk forstand. Når Charlies agent foreslår at han bare finder på en story, giver Charlie
udtryk for en relativt konservativ idé om hvad en adaptation er: ”No, I didn’t want to do that this
time. It’s someone else’s material. I have a responsibility to Susan” (51). Charlie abonnerer her på
en idé om adaptationen som værende et sekundært værk, underordnet en original, og at den
’skylder’ sin kilde at ikke ’gøre vold’ mod den. Ligeledes udtaler han om den spraglede New
Yorker-journalistik: ”I wanna be true to that. I’d want to let the movie excist, rather than be
artificially plot driven” (5). Charlie tager et standpunkt der grunder i troværdighed til det litterære
forlæg. Dette ideal må dog senere forkastes, både som følge af den før-citerede åbenbaring han får
om, at han som postmodernistisk individ/karakter, ikke kan skrive om virkeligheden ud fra andet
end en repræsentation af sin egen oplevede virkelighed, og gennem indflydelse fra Donald og
McKee. Jeg vender tilbage til dette i næste afsnit.
Ved at henlede seerens opmærksomhed på fortælleprocessen og ideerne og idealerne der ligger bag
en film, problematiserer og diskuterer filmen adaptation – både processen og produktet. Som
Hutcheon siger: ”when we call a work an adaptation, we openly announce its overt relationship to
another work” (Hutcheon 2006, 6). Ligeså gør Kaufman idet han vælger at kalde sin film
Adaptation, frem for The Orchid Thief – på en måde kommer fokuset til at ligge mere på bogen nu,
end den ville have gjort hvis Charlie havde lykkedes med sit oprindelige projekt om at ”do
something simple. Show people how amazing flowers are” (51). Specielt gælder dette for det
nordiske publikum, da bogen aldrig er udkommet i vore lande – vi har intet forhold til titlen, og
ville sandsynligvis aldrig bemærke dens status som adaptation. Filmens danske titel er Orkidétyven, hvilket jeg synes er problematisk, både fordi man hermed fratager/afskærer titlens flertydige
betydninger, men også fordi Orkidé-tyven er Charlies manuskript, ikke den film vi sidder og ser8.
Om forskellige måder at adaptere værker siger Hutcheon at adaptøren ”actualize or concretize
ideas; they make simplifying selections, but also amplify and extrapolate; they make analogies; they
critique or show their respect, and so on.” (Hutcheon 2006, 3). At Kaufman har valgt at fokusere på,
udvide og tydeliggøre bogens tematik om orkidéers biologiske tilpasningsevne til også at gælde i en
bredere, metaforisk forstand, er netop et af de stærkeste argumenter for at filmen, i hvert fald når
det gælder et så flyvsk begreb som ’ånd’, på trods af stor afvigelse fra bogens stil, tone og til vis del
også indhold, alligevel kan betragtes som en adaptation.

8

Manuskriptet Charlie skrev på før Donalds involvering hed The Orchid Thief.
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6.1 Den splittede manuskriptforfatter
På lignende vis ekstraheres og overføres også tematikker fra bogen som ’mutation’ og ’biologisk
krydsning’ til filmen. Dette er ikke lige udtalt som når det gælder tilpasningsevnen, men kommer
alligevel til udtryk i Kaufmans leg med genrekonventioner og genrehybrider, hvor Donald og
Charlies samarbejde om det endelige manuskript kan ses som en sådan krydsning. ”Mutation’s
great” siger Laroche, ”You end up with some cool stuff and some ugly stuff and stuff no one has
ever seen before and it’s just great” (Orlean 1998, 18). Dette genfindes i filmen, hvor det atypiske
møde mellem Charlie og Donalds værdier og idealer når det gælder film skaber den fantastiske
postmodernistiske genrehybrid Adaptation ender med at blive.
Kaufman har i Donald og Charlie splittet sig selv op i to ’positioner’ – de er begge ekstremer, og
ingen af dem er rigtigt ’ham’, men sammen giver de et billede på to forskellige måder at forholde
sig til den kreative proces - de repræsenterer Kaufmans interne kamp med skriveprocessen, med
sine kunstneriske idealer, men også om, når det gælder tilpasningstematikken, hvordan man som
menneske begår sig i livet.
Eksempelvis repræsenterer Charlie og Donald forskellige standpunkter når det gælder diskussionen
om originalitet – Charlie er fascineret af ideen om at lave noget der aldrig er gjort før, han vil ”try to
do something new. [..] Writing is a journey into the unknown. It’s not building one of your model
airplanes!” (12). Donald derimod følger gerne McKees formulariske principper, og har ikke samme
kvaler med at tage for sig af andres ideer: ”Thats a great idéa – mind if I use it?” (36). McKee og
Donald kommer til at repræsentere alt det ved filmindustrien som Charlie hader: den formulariske
tænkning, alle Hollywood-klichéerne, filmindustrien som værende netop en ’industri’ med fokus på
økonomisk vinding osv.
Denne modstand mod den formulariske skrivning og de etablerede kulturcentre er et typisk
postmodernistisk træk: ”Postmodernism questions centralized, totalized, hierarchized, closed
systems: questions, but does not destroy. [..] It acknowledges the human urge to make order, while
pointing out that the orders we create are just that: human constructs” (Hutcheon 1988, 41). I
Adaptation resulterer spaltningen af Kaufman i en parodiering både af den æstetiske kunstfilm som
Charlie repræsenterer og den klichéfyldte Hollywood-underholdning Donald repræsenterer, men det
er intet opgør med nogen af dem – der er ikke en vinder, for det endelige resultat er en hybrid.
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Adaptation er ligeledes gennemsyret af postmodernistiske ironiske metakommentarer til sig selv: At
Kaufman vælger at spalte sig selv ud i to personligheder er et ironisk nudge til den fortærksede
trope Charlie så indædt hader, McKee fordømmer brugen af VO, hvilket får Charlie til at stoppe
med at bruge det indtil filmens sidste scene hvor han siger ”shit, that’s voice over. McKee would
not approve” (99). I scenen hvor Charlie spørger ind til hvordan Donald vil løse problemet med at
hans personlighedsspaltede hovedperson skal være flere steder samtidigt svarer Donald spørgende
”Trick photography” (31), hvilket scenen ironisk nok er skudt med. Ligeledes kommer McKee til at
fungere som netop den deus ex machina han advarer mod at bruge -”don’t cheat [..] change must
come from within the characters” (70).
I løbet af filmen har Charlies forventninger til adaptationsprojektet ændret sig – Charlie tager
McKees råd til sig, han ”wows us in the end”, han går tilbage og indskriver drama i manuskriptet
(kærlighedsrelationen mellem Laroche og Orlean), og ender med at gøre lige det han satte sig for
IKKE at gøre i starten af filmen: ”I don't want to cram in sex, or guns or car chases, or characters
learning profound life lessons, or growing, or coming to like each other, or overcoming obstacles to
[ironisk tonefald] succeed in the end.” (5-6).
På trods af den lykkelige slutning oplever seeren ikke samme forløsning som enden på en film ofte
bringer – elementet af katarsis en typisk filmslutning bringer genfindes ikke i Adaptation, da man
som seer sidder tilbage med en følelse af at Charlie er gået for meget på kompromis med sine
værdier og dit oprindelige projekt. Det er netop postmodernistisk at ikke give et svar på det der
problematiseres.

7. Vurdering
Opsummerende vil jeg i følgende afsnit forsøge at vurdere om Adaptation kan betragtes som en
adaptation af Susan Orleans The Orchid Thief, hvilket viser sig at være sværere end forventet.
Orlean siger selv at ”Kaufman's screenplay has ended up not being a literal adaptation of my book,
but a spiritual one, something that has captured (and expanded on) the essential character"
(Kaufman 2002, ix), en påstand jeg kun til en vis grad er enig med hende i, da jeg vil mene at dele
af filmen afviger så meget fra bogen at filmen som helhed ikke entydigt kan defineres som en
adaptation.
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Hoveddelen af de faktiske passager og citater der er taget med fra bogen over i filmen kommer fra
de første 4 kapitler, og mange af citaterne er tilpassede eller bruges i andre situationer, til tider
udtalt af andre karakterer. Dette er ikke unormalt i en adaptation, og heller ikke et entydigt
argument for at der ikke skulle være tale om en sådan, men at det kun er en snæver del af bogens
indhold der er transformeret over i det nye medium medfører et meget løst forhold til bogen. Filmen
er en manuskriptforfatters selektive fortolkning af et snævert udvalg af bogens tematikker og
subjekter. Dog vil jeg mene at Kaufman alligevel får flettet flere elementer af bogen ind end man
først lægger mærke til, da flere af bogens stemninger og tematikker formidles ud til seeren i kraft af
vores tilgang til Charlies refleksioner over hvordan han skal adaptere den. Ligeledes får vi en idé
om bogens natur i kraft af hans fokus på alt hvad den IKKE er.
Hvis man deler filmen op i to dele kan man argumentere for at første del, op indtil McKees deus ex
machina har nok elementer fra bogen med til at kunne betragte det som en meget løs adaptation.
Men i andel del, efter Donalds indflydelse fra Thriller-genren, skifter filmens stil, tone og ånd,
således at disse ikke længere stemmer overens med bogen. Intet af handlingen er funderet i bogen,
og selvom Orlean og Laroche udspiller vigtige roller er det ikke bogens Laroche og Orlean, men de
transworld karakterer filmen har etableret.
At filmen peger på sig selv som en adaptation fungerer ikke som et overbevisende nok argument for
at det er en adaptation – inddragelsen af bogen på filmens niveau distancerer faktisk kilden. Jeg vil
mene referencerne til bogen næsten bliver FOR synlig, man er for bevidst om at vi er på et højere
niveau end bogens fortælleplan. Dette understøttes igen af disse transworld karakterer, der alle
befinder sig uden for bogens narrativ – og er bevidste om dette.
Jeg arbejdede oprindeligt ud fra en tese om at filmen ikke var en adaptation, men måtte løbende
igennem arbejdet med filmen revurdere dette, da adaptationsbegrebet netop er så uspecifikt. Derfor
kan jeg ikke entydigt udelukke at det er en adaptation, men vil argumentere for at bogen mere
bruges som et materiale. Første del af filmen kan strækkes til at kaldes tro overfor elementer af
bogens ånd, og filmens tematikker er hentet fra passager i bogen. Men overordnet kommer filmen
til at fungere mere som en metafiktiv refleksion over hvad en adaptation er, og adaptationsbegrebet
bruges mere i overført betydning til at tematisere det postmoderne menneskes besvær med at
tilpasse sig dets omgivelser.
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Jeg vil altså, i bedste postmodernistiske ånd, tilslutte mig Robert Stams påstand om, at ”Adaptation
is simultaneously an adaptation and an original screenplay, one which turns a non-fiction book into
a fictional adventure” (Stam 2005, 3), og dermed ikke give et endegyldigt svar.

8. Konklusion
Adaptation er en postmodernistisk film der både viser os og problematiserer sine egne ontologiske
grænser, samt problematiserer adaptation, både som proces og produkt. I kraft af at den handler
mere om den kreative proces der ligger forud for det endelige manuskript end om bogens faktiske
indhold kan det diskuteres hvor vidt filmen som helhed kan kaldes en adaptation. Jeg vil mene
filmen afviger for meget fra bogen til entydigt at kalde den en adaptation, på trods af at filmens
centrale tematikker er ekstraheret fra bogen og videreudviklet i filmen. Jeg argumenterer for at
filmen, i kraft af sit metafiktive blik på adaptationsprocessen og sit hovedsagelige fokus på
transworld-karakterernes handlen udenfor bogens rammer, distancerer sig for meget og for åbenlyst
fra bogen, der nærmere får status som en karakter i filmen end et litterært forlæg.
Filmen ender med at blive en postmodernistiskgenrehybrid, der ved at metarefleksivt tage os med
ind bag produktionen af manuskriptet til den film vi sidder og ser. Filmen langer både ud efter den
prætentiøse høje kunstfilm og den lavere pengeinddrivende formulariske Hollywood film – uden
egentlig at komme til nogen konklusion om hvad der er bedst, da begge viser sig nødvendige for at
skabe den nærværende film.
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9. Perspektivering
Jeg vil i dette afsnit diskutere adaptationsformens sucess som en tilpasning til en ny tid hvor den
audiovisuelle kultur vinder frem. Vores forhold og adgang til film har ændret sig, og selve
adaptationsprocessen kan ses som en måde for litteratur og gamle tekster at overleve på, får nyt liv.
Hutcheon taler om adaptationers økonomiske appel i kraft af at de remedierer en testet historie,
testede karakterer, og dermed virker som et økonomisk sikkert projekt (Hutcheon 2006, 5). Jeg vil
mene at ideen om adaptationsformen som en parasit, der suger liv fra bogen er forældet – filmen
giver nu ofte bøgerne nyt liv, fordi filmmediet er blevet en bredere, mere tilgængelig kunstform.
Selve adaptationsprocessen kan ses som en måde for litteratur og gamle tekster at overleve på, få
nyt liv. Vi ser også en tendens hvor bøger genudgives umiddelbart efter en filmatisering, således at
det er filmens skuespillere der er på coveret – det er her bogen der forsøger at knytte sig selv til
filmen, og ikke omvendt – bogen rider på filmens bølge og booster sit salg.

Bogcovers af relanceringer af Erling Jepsen Kunsten at græde i kor (2002), 3. Udgave 2007 (filmatiseret 2007), Jan Guillou
Ondskaben (1981), 4. udgave, 2003 (filmatiseret 2003) og Lars Saabye Christensen Maskeblomstfamilien (2000), 1. udgave (på
forlaget), 2010 (filmatiseret 2010)

Hutcheon reflekterer over hvorfor adaptionsformen, på trods af den store modstand denne har mødt
indenfor kritiske kredse, er så populær og allestedsnærværende, og tilskriver en stor del af den
fortsatte popularitet til genkendelsens glæde – men i en ny, overraskende kontekst (Hutcheon 2006,
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4). Altså, en del af adaptationsformens magi ligger i et ønske om at genopleve en yndet oplevelse.
Det jeg synes er fascinerende nu til dags er, at denne genoplevelse ofte udtrykkes den anden vej
rundt – på vej ud af biografen er det langt fra ualmindeligt at høre folk kommentere på, at de må
hjem og læse bogen. Rækkefølgen er byttet om – bogen læses først hvis filmen er god, hvormed de
gamle kriterier for at vurdere en adaptation falder til jorden. Adaptationsformen bør altså mere ses
som en gensidig tjeneste mellem litteraturen og filmen.
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Film:
Adaptation. 2002. Directed by Spike Jonze. Screenplay by Charlie Kaufman. Columbia Pictures.

11. Bilag
11.1 Bilag 1 – Plotreferat
Den selvkritiske, selvhadende Charlie Kaufman (Nicholas Cage) bliver hyret til at skrive et
filmmanuskript til en filmatisering af Susan Orleans The Orchid Thief (på dansk Orkidée-tyven).
Charlie Kaufman lader til at gå igennem en hård periode i sit liv, og at hans tvillingebror Donald
(også Nicholas Cage) for tiden bor hjemme hos ham hjælper ikke på dette.
Charlie har mange problemer i sit liv – han er socialt inkompetent og har specielt problemer med at
udtrykke sine følelser for hans gode veninde, violinisten Amelia Kavan (Cara Seymour), som han er
romantisk interesseret i – noget der synes at være gengældt. Men Charlie er ude af stand til at gøre
noget ved det, hvilket ødelægger deres forhold.
Donald beslutter sig for at blive en manuskriptforfatter ligesom Charlie, og melder sig derfor til et
af Robert McKees (Brian Cox) berømte seminarer. Charlie er meget modstander af denne type
screenwriting, og har selv en stærk fornemmelse for originalitet. Donald og Charlie har mange
samtaler, hvor forskellene i deres tilgang til skriveprocessen og i deres forhold til filmindustrien
kommer til udtryk. Charlie ønsker at sikre at hans manuskript er en trofast adaptation af The Orchid
Thief, men indser at bogen ikke har en brugbar fortælling, og dermed er meget svær at omdanne til
en film, hvilket volder ham store frustrationer. Efter et mislykket forsøg på at snakke med Susan
Orlean og et smut forbi McKees seminar må Charlie bede Donald om hjælp med at komme ud af
skriveblokaden.
Donald har haft stor succes med sit manuskript, The Three, en klichée-fyldt psykologisk thriller –
for thrillers er Donalds genre. Donald kommer til New York for at hjælpe Charlie videre i
manuskriptet. Donald foregiver at være Charlie og interviewer Orlean – i interviewet udspørger han
hende om hendes forhold til Laroche, da han mistænker at de har haft en affære. Orlean benægter,
men brødrene udspionerer hende og ser hende bestille biletter til Florida. Donald og Charlie følger
efter, og ser hende mødes med John Laroche (Chris Cooper), den orkidé-stjælende hovedperson i
Orleans bog.
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Ved at spionere ind gennem et vindue ser Charlie paret i en intim situation, samt ser dem indtage et
grønt euforiserende pulver, der af seminoleindianerne er udvundet af Spøgelsesorkidéen. Orlean er
blevet afhængig af dette stof, og da Charlie bliver opdaget beslutter hun sig for at Charlie må dø, for
at undgå at hendes hemmeligheder afsløres.
Orlean tvinger Charlie til at køre ud til Fakahatchee Strand reserve, hvor hun har til hensigt at
dræbe ham, men Charlie og Donald, der har gemt sig i bilen, og flygter ud i sumpen. I løbet af
natten løser de gennem samtaler om deres forskellige måder at forholde sig til omverdenen på en
del problemer der havde været mellem dem. Om morgenen kommer Laroche til at skyde Donald,
men uden at dræbe ham. Dog dør Donald kort efter i et bilsammenstød med en park ranger. Charlie
løber tilbage ud i sumpen med Orlean og Laroche efter sig, og ser ud til at være omringet da
Laroche bliver dræbt af en aligator. Orlean anholdes, Charlie rejser hjem, færdiggør manuskriptet
han før havde haft så meget besvær med, og erklærer sin kærlighed til Amelia, der gengælder hans
følelser.
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