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1)  Sceninddeling i DVD-udgaven.

Filmen Satiricon
Filmen er instrueret af den italienske instruktør Federico Fellini. Sammen med Bernardino Zapponi
har han tillige udarbejdet filmens manuskript og drejebog. Filmen, der var ca. 2 timer, er udsendt af
United Artist.
Filmen er fra 1969.

Tid & sted 
Handlingen udspilles under kejser Nero omkring 65 e.Kr. i Syditalien

Personer
Encolpius, spillet af Martin Potter, følsom, men impotent;
Ascyltus, spillet af Hiram Keller, fræk og potent;
Giton, spillet af Max Born, nuttet, men holdningsløs;
Trimalchio, spillet af Mario Romagnoli, frigiven slave, stenrig og uden nogen form for dannelse;
Fortunata, spillet af Magali Noel, Trimalchios hustru;
Vernacchio, spillet af Fanfulla, ejer af et tvivlsomt teater;
Eumolpus, spillet af Salvo Randone, tænksom digter;
Lichas, spillet af Alain Cuny, kaptajn på et skib;
Tryphaena, spillet af Capucine, kaptajnens veninde;
Orientalsk slavinde, spillet af Hylette Adolphe;
Oenothea, spillet af Donyale Luna, heks, der hersker over ilden.

Handling
Satiricon mangler ligesom sit forbillede Petronius` roman Satyricon en traditionel handling, men vi
følger Encolpius gennem en række episoder, indtil han når frem til Oenothea, der gengiver ham den
tabte potens.

Episoderne
Sc. 11) 1. Encolpius jamrer foran en væg over Gitons fravær.

2. Ascyltus dukker frem og håner Encolpius.
Sc. 2 3. Optræden i Vernacchios teater. En hånd hugges af for at give anledning til et mirakel; derefter

skal Giton optræde, men han befries af Encolpius.
Sc. 3 4. Encolpius og Giton opsøger Calpurnia, der ofrer og messer for parrets lykke.

5. Encolpius og Giton vandrer gennem en sær verden.
6. Ascyltus finder Giton i Encolpius's seng. Giton vælger at gå sammen med Ascyltus.
7. Huset styrter sammen.

Sc. 4 8. Encolpius møder Eumolpus på et kunstgalleri. Eumolpus beklager tidens forfald og lovpriser
den klassiske græske kunst.

9. En badeanstalt
Sc. 5 10. Gildet hos Trimalchio:

a) Trimalchios skæg;
b) gris med indmad;
c) oplæsning af Homer, der overdøves af larm;
d) Trimalchio skændes med Fortunata;
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2)  Der er ikke langt fra død til elskov, fra eros til thanatos.
3)  Atter en antydning af forholdet eros - thanatos.
4)  Ikke alene i Oldtiden, men også i dagens Italien findes der mirakelgrotter.

e) Eumolpus på vej ind i stegeovnen;
f) generalprøve på Trimalchios begravelse;

Sc. 6 g) eventyret om Matronen fra Efesos2).
Sc. 7 11. Eumolpus betror sig til Encolpius.

12. Encolpius tages til fange og føres ombord i et sært skib.
Sc. 8 13. Encolpius ægter skibets kaptajn, Lichas.

14. Tyrannen begår selvmord på en strandbred.
15. Skibet bordes af oprørere, der hugger hovedet af Lichas.

Sc. 9 16. Petronius's selvmord:
a) Petronius frigiver sine slaver;
b) Petronius tager afsked med børnene;
c) selvmordet;

Sc. 10 d) Encolpius og Ascyltus ankommer til det næsten uddøde hus og finder en megetlevende skøn-
hed3).

17. Trækvogn med nymfoman kvinde på vej til Ceres's mirakelgrotte.
Sc. 11 18. I mirakelgrotten4) hos hermafroditten, barn af Hermes og Afrodite:

a) kone med sygt barn;
b) fed mand med grim hals;
c) krigshelten fra slaget ved Quadragesimo;
d) Encolpius og Ascyltus hjælper en fremmed med at stjæle den indbringende hermafrodit;

19. Desværre dør hermafroditten af tørst under flugten.
Sc. 12 20. Gladiatorkamp i en labyrint til ære for guden Mirth:

a) Encolpius som Theseus i kamp mod Minotaurus;
b) Encolpius som Theseus i elskovskamp med Ariadne.

Sc. 13 21. Eumolpus inviterer Encolpius hjem til lysthuset.
Sc. 14 22. Heksen Oenotheas historie:

a) som ung og dejlig heks snød hun troldmanden Vergil;
b) troldmanden hævnede sig ved at gemme byens ild i hendes skød;
c) indbyggerne har kun ét sted at tænde deres fakler;
d) Encolpius opsøger den aldrende og fede Oenothea;
e) Encolpius får "ild på faklen";
f) Mordet på Ascyltus ses gennem en åbning i hulen;
g) Encolpius finder den dræbte Ascyltus ved en stang.

Sc. 15 23. Eumolpus ligger død på stranden:
a) testamentet åbnes;
b) arvingerne spiser Eumolpus.

24. Encolpius søger ud i verden, og livet fortsætter.
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