
FIL skole
2010

With a Little Patience (Türelem)
Et Alinea-filmundervisningsmateriale 

Niveau: Overbygningen 
Fag: Dansk, engelsk, billedkunst, historie 

Til læreren•	
Credits•	
Handling•	
Det usagte•	
T.S. Eliot og Absent •	
Ikaros’ fald •	
Fortælleteknik•	

Til læreren
Den ungarske novellefilm With a Little Patience vandt Grand Prix ved Odense 
International Film Festival i 2008. Det var altså den film, som hævede sig over alle 
kategorier og ifølge juryen simpelthen var festivalens bedste film det år. Den stort 
set ordløse fortælling, der er optaget i en kamerabevægelse uden brug af klip, er en 
imponerende bedrift, der aftvinger stor respekt hos professionelle filmfolk. Og som 
med sin stærke, underspillede handling optog filmfestivalens publikum meget. Både 
den filmiske form og det filmiske rum samt handlingens relevans gør værket meget 
velegnet i en undervisningssituation.

Undervisningsmaterialet indeholder et handlingsreferat, som kan støtte hukommelsen 
efter filmvisningen. Men filmens kompleksitet og tolkningsmuligheder kræver flere 
gennemsyn for at få fat på de mange, fine nuancer. Derefter følger tre ’nøgler’ til 
filmens hemmelighed.
 1) Det usagte bringer et citat af Paul Valery, der siger, at Det bedste værk er det, som   
  længst bevarer sin hemmelighed. Og filmen holder faktisk på sin hemmelighed   
  til den overraskende slutning, der nærmest tvinger tilskueren til at gennemgå   
  hele handlingen på ny i lyset af de sidste billedinformationer.
 2) Filmen åbner med et citat af T.S. Eliot og yderligere har en gammel engelsk sang   
  betydning for forståelsen. Citat og sangtekst er de næste 2 nøgler til at åbne   
  døren på klem til filmens hemmelighed. Citatet bringes på både    
  engelsk og dansk, mens sangen kun findes i originaludgaven. Opgaverne giver   
  således også mulighed for sprogundervisning.
 3) Tredje nøgle er Pieter Brueghels maleri Ikaros’ fald, som spejler dele af filmens  
  idé, og som er egnet til billedanalyse. 
 1) Sidste ’nøgle’ er et syn på filmens særegne Fortælleteknik, der også rummer   
  tolkningsmuligheder. Vil man arbejde mere med filmfortælling, anbefaler vi   
  bogen I mørket, der gennemgår hele filmprocessen. Og at besøge Alineas   
  filmskole.  

Arbejdet afsluttes med en anmeldelse af filmen.

Man kan vælge at arbejde med én eller flere nøgler, ganske som man kan vælge frit 
at plukke i de tilhørende elevopgaver. Det afhænger af den afsatte tid, men der er 
spændende stof til både en enkelt lektions efterbehandling eller til et længere arbejde 
med filmen. Filmen kan også naturligt indgå i et tema om 2. verdenskrig. 
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Det er ingen hemmelighed, at vi er meget begejstrede for With a Little Patience, som vi 
finder utrolig rig og givtig som oplevelse og eksemplarisk som undervisningsmiddel. Så 
derfor:

God fornøjelse med film og arbejde.
Judith & Ulrich Breuning 

Credits
With a Little Patience (Türelem)
Ungarn 2007
Instruktion: Lászlo Nemes Jeles
Foto: Mátyás Erdély
Tone: Tamás Zányi
Spilletid: 13 minutter
Overbygningen

Handling
En ung kvinde i hvid skjorte kommer gående fra en skov mod en bygning. Billedet er 
i starten uskarpt, men motivet er i fokus, da en person træder ind foran kvinden og 
skygger for udsigten. Personen giver pigen en broche, som hun putter i sin skjortes 
brystlomme. Kvinden tjekker ind i bygningen og retter på sin hårknude i nakken, går 
hen til et skab og kigger på brochen, som igen hurtigt gemmes bort i skjortelommen. 
Skrivemaskiners klapren og telefoners kimen danner lydkulissen til et kontorlandskab 
med en vis travlhed. Men også sangen Absent toner frem fra en grammofon i 
baggrunden. Og senere høres hundeglam. Kvinden sætter sig ved et skrivebord og 
registrerer en serie kort eller måske snarere fotografier. To mænd går målbevidst 
gennem lokalet, og en tredje hvisker noget i hendes øre. Hun rejser sig og afleverer en 
liste, arbejder videre, kigger igen på brochen og prøver den på skjorten. Og gemmer 
den atter bort. Lyden af gråd akkompagnerer kvinden, da hun går hen til døren, kigger 
ud og ser, at en ældre kone bliver standset af to mænd, som prøver at lede hende bort. 
En tredje mand i stribet fangeskjorte kommer løbende og fører alle tre hen mod en 
lysning i skovbrynet. Her ses tyske soldater, der våger over en afklædningsscene. En 
tilintetgørelsesproces er snart forestående. En SS-officer forlader stedet, går forbi 
bygningen med kvinden i den hvide skjorte og ser på hende. Hun lukker døren og går 
tilbage til kontoret. Døren forbliver lukket. Og sprosserne danner tremmer. Som i et 
fængsel.

Det usagte
Effekten af et uskarpt skovbillede forstærkes af susen i træerne. Der sker en 
udveksling af en broche. I én indstilling – der er ingen klip i filmen – fortælles 
historien om en kvindes rutiner på et kontor. Men det er alligevel en særlig dag, for 
kvinden har fået en broche. Men hun kan ikke bære den. Hun venter på noget. Det er 
nødvendigt at have lidt tålmodighed.

Det bedste værk er det, som længst bevarer sin hemmelighed
Paul Valery (1861-1945)
With a Little Patience er en film næsten uden tale. Den lader billeder og lyde fortælle 
historien og er ikke informationsrig. Men så meget kan siges, at handlingen udspiller 
sig under 2. verdenskrig, hvor kvinden arbejder på et kontor, der formodentlig tager 
sig af det tekniske registreringsarbejde af likvideringer af jøder. Brochen spiller 
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naturligvis en rolle, men hvilken er ikke lige til straks at afkode. Filmen holder så 
længe som muligt på sin hemmelighed, og det er i dialog med tilskueren, som må 
aflure især hovedpersonens mimik og gestik, at en tolkning og forståelse bliver mulig. 
I en litterær novelle skal man så at sige læse mellem linjerne. I en novellefilm skal man 
holde øje med detaljer, sammenhænge – og det, som vi netop ikke ser. Filmværket 
fremviser billeder, som bliver til en sammenhængende historie i tilskuernes hoveder.

Det vil være en god idé efter visningen af With a Little Patience at lade elvernes 
umiddelbare oplevelse af, hvad filmen handler om, danne udgangspunkt for det videre 
arbejde mod en forståelse af værket. Der er flere tolkningsmuligheder, men det gælder 
om at finde den, som man finder mest interessant og plausibel.

TO OG TO
Tal sammen to og to om filmen, og giv nogle umiddelbare bud på, hvad den •	
handler om. I kan derefter skrive videre på følgende sætninger:
Vi tror, at filmen handler om …
Det gør indtryk på os, at …
Det er mærkeligt, at …
Vi undrer os over …
Vi forstår ikke helt, at …
Vi kommer til at tænke på …
Det minder om …

SAMMEN
Læs det, som I har skrevet, højt for hinanden i klassen, og lad det være •	
udgangspunkt for en fælles samtale om filmen. Hvad handler den om? Hvem 
er kvinden? Hvad får vi at vide om hende? Hvordan er hun klædt? Hvilke 
associationer kan man få til den hvide skjorte? Hvad laver hun? Hvad er 
hendes arbejde? Hvad tror I, at der bliver det hvisket til hende i filmens start?
Skriv korte sætninger på tavlen, der fortæller, hvad I synes, at filmen handler •	
om.
Gense derefter filmen, og noter undervejs alle de ting, som kvinden foretager •	
sig.
Tal igen om filmen. Blev I bekræftede i jeres tolkninger? Og var der tolkninger, •	
som ikke holdt efter gensynet med filmen?

T.S. Eliot og Absent – 2 nøgler til hemmeligheden 
Filmen indledes med et citat af den amerikansk fødte, britiske forfatter T.S. Eliot 
(1888-1965), og i filmen synges den engelske sang Absent. Citat og sang er naturligvis 
placeret med et formål og kan være to nøgler til en forståelse af filmens budskab. 

The Waste Land
I was neither
Living nor dead, and I knew nothing,
Looking into the heart of light, the silence.
Oed’ und leer das Meer.
(T.S. Eliot) 
Citatet stammer fra T.S. Eliots store digt The Waste Land fra 1922, der kom i dansk 
oversættelse i 1948 med titlen Ødemarken. Citatet findes i digtets første del, der har 
overskriften The Burial of the Dead eller De dødes begravelse. 
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Ødemarken er et kalejdoskopisk værk, som består af litterære citater samt henvisninger 
til historiske begivenheder og personer. Og digtet benytter sig også af flere sprog: tysk, 
fransk, sanskrit og italiensk. Der er tale om en modernistisk nedbrydningsproces af 
alle værdier. Verden er i opløsning. Den tyske linje kan oversættes til noget i retning 
af: Øde og tomt havet eller Havet (er) øde og tomt.

Ødemarken
De dødes begravelse
 Jeg var hverken
Levende eller død, og jeg fattede intet,
Stirrende ind i Lysets Hjerte, i Stilheden.
Öd’ und leer das Meer.
(T.S. Eliot, oversat af Kai Friis Møller) 

SAMMEN
Læs citatet højt i klassen på engelsk og dansk, og tal om, hvad det fortæller.•	
I hvilken tilstand befinder det fortællende ’jeg’ sig?•	
På hvilken måde kan tilstanden passe på filmens hovedkarakter?•	
Hvorfor, tror I, at citatet er placeret i filmens start?•	
Hvad betyder citatet for oplevelsen?•	
Og for tolkningen og forståelsen af filmen?•	

Mens den unge kvinde passer sit arbejde, sætter en mand i baggrunden en 
rejsegrammofon i gang. Og en sang klinger, men der er noget galt. Manden prøver at 
få det til at fungere, men vi hører kun brudstykker. Da filmens sluttekster ruller, høres 
sangen igen, og her er det andet vers, som fremføres. Baggrundsbillederne af mand og 
grammofon er uskarpe, fordi der er stillet skarpt på kvinden. 

Absent
Performed by Elizabeth Spencer and Charles W. Harrison (1912)
Music by John W. Metcalf

Sometimes, between long shadows on the grass,
The little truant waves of sunlight pass,
My eyes grow dim with tenderness, the while,
Thinking I see thee smile!

And sometimes, in the twilight gloom, apart,
The tall trees whisper, whisper heart to heart;
From my fond lips the eager answers fall,
Thinking I hear thee call!
(Catherine Young Glen)

TO OG TO
Oversæt teksten til dansk, og prøv at få stroferne til at rime, som de gør i det •	
engelske forlæg: grass-pass, while-smile, apart-heart, fall-call.
Tal om teksten. Hvad handler den om? Hvad er der på spil? Hvem er tekstens •	
’jeg’? Og hvad føler personen? Kan I karakterisere teksten med et enkelt ord? 
Eller to?
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SAMMEN
Gense filmen, og læg mærke til, hvor sangen første gang høres, og hvad der •	
sker i baggrunden.
Hvorfor spilles der grammofonmusik under arbejdet på kontoret? Hvad skal •	
musikken og sangen bruges til? Og hvilken betydning får det for oplevelsen og 
tolkningen af filmen?

Ikaros’ fald – en 3. nøgle til filmens hemmelighed
With a Little Patience er også blevet sammenlignet med et billede af den flamske maler 
Pieter Brueghel (1525-1569) om Ikaros’ fald (1567). Ikaros flygtede sammen med sin 
far Daidalos fra Kreta, hvor Kong Minos holdt dem fangne. De slap af sted på et par 
vinger af voks og fjer, men Ikaros fløj så tæt på solen, at voksen smeltede, og styrtede 
i døden. Brueghel fortæller i sit billede kort sagt, at alle vender ryggen til tragedien 
eller er optaget af andre ting. De ser ikke noget. Alle ignorerer, at Ikaros styrter i 
havet. Det kommer ikke dem ved.

(Indsæt billede: Ikaros’ fald)

SAMMEN
Se på billedet, og tal om, hvad der sker. Hvad sker der i forgrunden? •	
Midtergrunden? Og baggrunden?
Hvem er de vigtigste personer? Hvad laver de? Hvor er deres tanker henne?•	
Billedets titel er •	 Ikaros’ fald, men det er kun en detalje og ikke nødvendigvis 
billedets fokus. Hvorfor tror I, at Brueghel har valgt denne fremstilling af 
myten? Hvad fortæller billedet? Giv nogle bud på en tolkning af billedet.
Sammenhold disse med jeres tolkninger af filmen. Er der overensstemmelse? •	
Eller afvigelser? 
Tal i klassen om at vende det blinde øje til situationer, hvor vi måske burde •	
have foretaget os noget. Tal om motiver til passivitet. Hvorfor vælger 
mennesker undertiden denne løsning?

Fortælleteknik
With a Little Patience er på mange måder et interessant filmværk. Også i teknisk 
forstand, blandt andet fordi filmen er optaget i en lang kamerabevægelse uden brug 
af klip, og fordi den ikke betjener sig af tale. Kameraet følger hovedkarakteren i et 
lille kvarters tid og indfanger hendes rastløse venten på et eller andet. Samtidigt 
ser det, hvad hun ser i et lukket rum, der dog foruroligende og fatalt åbner sig mod 
omverdenen til sidst. Filmens tid, der altså er lig det reelle tidsforløb, danner ramme 
om en enkel handling, der får præg af en sindstilstand. Billederne bliver ekstra 
vigtige i den stort set ordløse film, og fortælleteknisk får rekvisitten, brochen, en 
fremtrædende plads. Det er den genstand, som det hele drejer sig om, og som fører 
handlingen frem og indeholder filmens hemmelighed. 

SAMMEN
Tal i klassen om den måde, som filmen er fortalt på.•	
Hvad synes I, at det betyder for opfattelsen af filmen, at det hele er filmet i •	
en lang bevægelse uden klip? Hvilke følelser fremkommer ved denne metode? 
Og hvordan føles tidsforløbet? Hvad opnår man ved ikke at klippe handlingen 
sammen? Hvilke associationer får I til slutbilledets lukkede dør?
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GRUPPER
Gå derefter i grupper på fire til fem elever og tal om, hvad brochen bruges •	
til i handlingen, og hvad smykket betyder for forståelsen af filmen. Tal for 
eksempel om, hvem der giver hende brochen? Og hvorfor hun får den? 
Hvorfor gemmer hun smykket omhyggeligt? Hvad venter hun på?

ALENE 
Skriv en anmeldelse af filmen. Du kan eventuelt bruge følgende disposition:
 1) En overskrift, der gør læseren nysgerrig.
 2) En indledning, der kort præsenterer, hvilken slags film der er tale om. Er der   
  noget særligt ved handling eller formsprog? Har filmen vundet priser? Er der   
  noget, som særligt bør fremhæves? Det skal være en indledning, der giver 
  lyst til at læse videre.
 3) Et resume af handlingen, der ikke afslører ting, som kan ødelægge oplevelsen   
  for tilskueren (det er forbudt i en anmeldelse af en krimi at afsløre, hvem   
  morderen er!).
 4) En placering af filmen blandt andre film og en sammenligning med lignende   
  historier. Hvilken genre er der tale om, og hvem er målgruppen?
 5) En beskrivelse af skuespillernes præstationer og samspil.
 6) En redegørelse for filmens udtryk. Hvordan bruges de filmiske virkemidler?
 7) En personlig stillingtagen, der skal begrundes.
 8) En samlet konklusion, der eventuelt kan referere til indledningen.

 • Hæng anmeldelsen op på opslagstavlen, hvor den kan granskes og være   
  genstand for debat sammen med de andre anmeldelser. Husk at give    
  konstruktiv kritik og også at rose, hvor der er mulighed for det.

6   
With a Little Patience 

(Türelem)


