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Evigt solskin i et pletfrit sind 
 

Foruroligende og dystert drama 
Af Jes Nysten 
 
Endnu engang har den provokerende og altid eksperimenterende 
manuskriptforfatter Charlie Kaufmann skabt en film, der konstant 
fascinerer og forvirrer – varmer om hjertet og irriterer grænseløst. 
Sammen med instruktøren Michel Gondry lavede han ”Human 
Nature” og med Spike Jonze ”Being John Malkovich” – to film der 
allerede har fået næsten kultstatus på grund af deres fabulerende 
og i eminent grad filmisk eksperimenterende fortællinger. Med 
denne nyeste "Evigt solskin i et pletfrit sind" – igen skabt sammen 
med den kongeniale instruktør Michel Gondry – har han lavet 
endnu en gribende film.  

 
Det er som altid med hans film vanskeligt helt at få hold på historien, men den er så filmisk 
opfindsom, at den formidler en stemning, der ikke behøver at blive sat på ord. Kort sagt handler 
"Evigt solskin i et pletfrit sind" om, hvordan vore minder er med til at skabe os: Hvordan vi hele 
tiden ”bruger” af vore minder for at kunne komme til rette med vores liv og de udfordringer, vi 
løber ind i. Hvordan vi er rundet af vores fortid.  

 
Her handler det om et kærlighedsforhold 
mellem to meget forskellige mennesker: den 
tilbageholdende Joel og den meget direkte men 
også noget ustabile Clementine. I konstante 
frem- og tilbageblik fortælles om dette 
turbulente forhold, hvor de to det ene øjeblik 
forsøger at få slettet den anden af 
bevidstheden – det andet øjeblik ikke kan få 
nok af hinanden.  
 
Det er noget af en rutsjetur at se filmen, men 
det er en meget fascinerende og original af 

slagsen, og så spilles der fremragende i de forskellige roller. Navnlig er det godt at se Jim Carrey i 
hovedrollen som den hæmmede Joel. Her viser Carrey, at han faktisk er en ypperlig skuespiller, 
der ikke behøver at tosse rundt som halvimbecil fyr som i visse andre film. Kate Winslet spiller 
Clementine, og endnu engang viser hun, at hun er en markant karakterskuespiller. I biroller ses 
Tom Wilkinson og Kirsten Dunst.  
 
Jo – power over hele linjen. Absolut en af de mest anbefalelsesværdige film for øjeblikket på det 
hvide lærred. 
 
 
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind - USA 2004 - instr.: Michel Gondry - manus:- medv.: Jim 
Carrey (Joel Barish), Kate Winslet (Clementine Kruczynski), Kirsten Dunst (Mary), Tom Wilkinson 
(dr. Howard Mierzwiak), Elijah Wood (Patrick) - 108 min. - Dansk biografpremiere d.4/6 2004 og 
på DVD d. 14/12 2004 - Udlejning: Sandrew/Metronome - Tilladt for børn over 11 år.  
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