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FILMS
FILMer/FILMS/Country/Page

A Dangerous Method Germany, Canada 11
Ahmed – Almost 13 Norway 16
Arirang Korea, South 23
Arrietta Japan 25
Beats, Rhymes & Life:  
The Travels of a Tribe Called Quest USA 14
Better Than Something: Jay Reatard USA 14
Cave of Forgotten Dreams 3D USA, France 13
Colorful Japan 24
Dragonslayer USA 28
George Harrison:  
Living in the Material World USA 12
Glorious Accidents Sweden, Argentina, Denmark 25
Guilty of Romance Japan 27
Heaven’s Story Japan 24
Himizu Japan 27
Inni UK, Canada, Iceland 12
Jess + Moss USA 28
Julia’s Eyes Spain 30
Kids of Today France 35
Kotoko Japan 29
Liberdade Portugal 34
Like Crazy USA 29
Martha Marcy May Marlene USA 38
May They Rest in Revolt  
(Figures of Wars I) France 34
Page One: Inside The New York Times USA 33
Palaces of Pity Portugal 34
Paradise Lost 3: Purgatory USA 30
Smuggler Japan 15
The Ballad of Genesis and Lady Jaye USA, France 15
The Day He Arrives Korea, South 22
The Guard Ireland, UK 22
The Guerilla Son Sweden, Norway 16
The Mill & The Cross Poland, Sweden 33
The Perfect Human Denmark 19
The Prodigies 3D France 17
The Pruitt-Igoe Myth: An Urban History USA 17
The Seduced Human Norway 19
The Student Argentina 35
The Turin Horse USA, FRA, GER, HUN, SUI 31
Tokyo Koen (Tokyo Park) Japan 31
Tyrannosaur UK 36
Urbanized USA, UK 13
Violence of Silence Norway 23
We Were Here USA 36
Where Soldiers Come From USA 37
Who Took the Bomp? Le Tigre on Tour USA 37

Det er med stor glede vi kan invitere til åpning 
av årets filmfest på Sentrum Scene. David 
Cronenbergs A Dangerous Method passer 
perfekt som årets åpningsfilm. Egentlig er 
det vel en imponerende trippelåpning på 
festivalens første dag 2011. Gary Hustwit er 
selv tilstede for å presentere og delta på Q&A 
etter visningen av Urbanized. Kinorommet blir 
magisk i møte med den nye konsertfilmen til 
Sigur Rós. Etter den offisielle åpningen, med 
Michael Fassbender, Viggo Mortensen og Keira 
Knightley på lerret, blir det mer fest 
i lokalet utenfor salen.

Det er ingen garanti å få sett de beste 
kvalitetsfilmene på vanlige kinoer lenger. 
Se for all del Béla Tarrs siste film The Turin 
Horse, en nesten fullkommen filmkomposisjon. 
Bli imponert over franske Sylvain Georges 
imponerende nærhet og portretter av papirløse 
menneskers hverdag i moderne «krigssoner» 
i Calais, midt i vårt eget Europa.

Uavhengig amerikansk film har vært vårt 
spesialfelt siden vi allerede i 1991 introduserte 
regissør Todd Haynes og produsent Christine 
Vachon med filmen Poison. Christine 
Vachon og hennes Killer Films er executive 
producer for årets Dragonslayer, den beste 
skatedokumentaren siden Dogtown. Mange 
av årets beste amerikanske independentfilmer 
er med. Årets Sundancevinner, Like Crazy av 
Drake Doremus; Clay Jeters nydelige perle, 
Jess + Moss; og Sean Durkins stilsikre drama, 
Martha Marcy May Marlene, produsert av 
Antonio Campos, vår venn som regisserte 
Afterschool for et par år siden. Fotografen 
Jody Lee Lipes har vært innvolvert i minst fem 
av filmene på vårt program de siste tre årene. 

Dokumentar eller spillefilm? For første gang 
kutter vi alle kategorier, i likhet med flere 
av våre beste kolleger ute. Her kommer 
spillefilmer, dokumentarer, animasjon og 
kunstfilmer side om side.

Åtte nye japanske filmer. Årets to beste 
fra Sør Korea. Kan film redde uskyldige 
fra henrettelse? Joe Berlinger og Bruce 
Sinofskys tre filmer om tre ungdommer dømt 
for drap uten noen fellende bevis, er blitt 
filmhistorie. Paradise Lost 3: Purgatory fikk 
sin festivalpremiere i ny utgave i New York i 
oktober. Kun IDFA i Amsterdam får vise den før 
oss i Europa. Se og lær!

Vi har i år valgt å prioritere et mer komprimert 
høykvalitetsprogram. Les programmet, 
se flere filmer hver dag. November er en 
perfekt periode for store filmopplevelser i Oslo.

Tommy Lørdahl
Festivalsjef

VELKOMMEN TIL
21. OSLO INTERNASJONALE 
FILMFESTIVAL
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SENTRUM SCENE/
SENTRUM KINO
Når OsloKino ikke lenger ønsket å gi oss plass i noen av sine 
kinoer, laget vi en lang liste over lokaler vi ville benytte til 
nye festivalkinoer. Tidlig havnet en Oslos vakreste og mest 
legendariske kinosaler i vårt søkelys.

Sentrum Kino åpnet 2. juledag 1945, og var byens største med 
1206 sitteplasser. I 1988 valgte Oslo Kinematografer (OsloKino) 
å legge ned kinovirksomheten der.

Samfunnshuset og den flotte kinosalen var tegnet av 
den norske arkitekten Ove Bang, en av de fremste 
representantene for funksjonalistisk arkitektur i Norge.

Vi superglade for samarbeidet med Sentrum Scene, som gir 
oss muligheten til å fylle den denne kinokatedralen og nyte 
Ove Bangs lekre funkisrammme. Sjekk det taket, veggene 
og lampene. Nå med større og bedre bilde og lyd enn 
noensinne tidligere. Få med deg åpningen med Cronenbergs 
A Dangerous Method (hans Fluen ble vist der i 1986), eller 
reise inn i Sigur Rós’ (Inni) magiske verden. Del 3½ time med 
George Harrison, eller la deg inspirere av Gary Hustwit, en 
av våre gjester, som presenterer sin nye fantastiske film, 
Urbanized. Kinoopplevelser kan fortsatt være magiske. 
Gå ikke glipp av våre filmfestivalvisninger på Sentrum Scene.

ONSDAG 16. NOVEMBER
Kl. 15.00 (dørene åpner kl. 14:30)
URBANIZED
Regi: Gary Hustwit
Fantastisk dokumentarfilm der verdens fremste 
arkitekter, planleggere, politikere, utbyggere og 
tenkere ser på problemstillinger knyttet til byer og 
urban design. Ved å utforske et mangfoldig utvalg 
av urbane designprosjekter rundt om i verden, vil 
Urbanized få fram en global diskusjon om byenes 
framtid. Regissøren Gary Hustwit (Helvetica, 
Objectified) vil være festivalens gjest.

Kl. 18.00 (dørene åpner kl. 17:30)
INNI
Regi: Vincent Morisset
Intens, vakker og drømmende, Inni er islandske Sigur 
Rós’ andre konsertfilm. Grunnlaget er to konserter 
i London 2008, blandet med unike arkivopptak. 
Regissørens særegne manipulerende stil gjør dette 
til en unik filmopplevelse, best og sterkest i en stor 
kinosal med topp lyd og bilde.

Advarsel: Strobe lighting og bildeflash blir benyttet 
under liveopptak i filmen.

Kl. 21.00 (dørene åpner kl. 20:00)
Offisiell åpningsfilm 2011
A DANGEROUS METHOD
Regi: David Cronenberg
David Cronenbergs A Dangerous Method hadde 
verdenspremiere i høst på filmfestivalen i Venezia, 
og har siden hatt stor suksess på filmfestivalene i 
Toronto, New York, London og Wien.

Viggo Mortensen samarbeider med Cronenberg 
for tredje gang, nå i rollen som Sigmund Freud. 
Michael Fassbender spiller den lovende psykiateren 
Carl Jung. Keira Knightley er en ung russisk pasient, 
Sabina Spilrein, som skal få avgjørende betydning 
for forholdet mellom Freud og Jung, og deres videre 
arbeid. Handlingen foregår i Wien og Zürich i årene 
før første verdenskrig.

TORSDAG 17. NOVEMBER
Kl. 17.00 (dørene åpner kl. 16:30)
INNI
Regi: Vincent Morisset
Intens, vakker og drømmende, Inni er islandske 
Sigur Rós’ andre konsertfilm. Grunnlaget er 
to konserter i London 2008, blandet med 
unike arkivopptak. Regissørens særegne 
manipulerende stil gjør dette til en unik 
filmopplevelse, best og sterkest i en stor kinosal 
med topp lyd og bilde.

Advarsel: Strobe lighting og bildeflash blir 
benyttet under liveopptak i filmen.

Kl. 19.00 (dørene åpner kl. 18:30)
GEORGE HARRISON –  
LIVING IN THE MATERIAL WORLD
Regi: Martin Scorsese
Den ultimate dokumentarfilmen om George 
Harrison, fra oppveksten i Liverpool, via 
suksessen med The Beatles, og videre i livet som 
soloartist og kunstner, fram til hans død i 2001. 
Med store mengder tidligere ikke vist material.

BILLETTER
Forsalg via billettservice fra og med tirsdag 
8. november. Vi legger først ut 500 billetter til 
hver filmvisning. NB! Én billett per filmvisning.
Billettpris kr 80,– + billettavgift kr 20,–.
Aldersgrense 18 år, leg. plikt.

Oslo Internasjonale Filmfestival inviterer til unike 
kinoopplevelser på Sentrum Scene de to første dagene av 
årets filmfestival. Det monteres et kinolerret som dekker hele 
sceneåpningen. Og filmene kjøres i topp digital kinokvalitet via 
det gamle kinomaskinrommet til Sentrum Kino.
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JAPANSK
FOKUS

ÅRETS JAPANSKE GJEST: 
Skuespilleren Masanobu Ando, som 
fikk sitt gjennombrudd for 15 år siden, 
i Takeshi Kitanos Kids Return. Her i en 
ekstrem ellevill svart kultkomedie.

Oslo Internasjonale Filmfestival har alltid hatt sterkt fokus på 
ny japansk film. Spesielt interessant er hvordan den de siste 
årene fanger strømninger i samfunnet, inkludert opplevelsen 
av ensomhet, og skremmende uro for framtiden. 2011 er et 
særdeles sterkt år for japansk film, og det gjenspeiles i vårt 
utvalg av åtte nye filmer. Shinya Tsukamoto utfordrer på nytt 
med en sikker prisvinner, nå en historie om en mor og hennes 
barn, der han skaper bilder med en ny skremmende kraft.
To filmer fra Sion Sono i år, den siste Himizu, går direkte inn i 
Japans smerte, der han direkte velger å innkludere scener fra 
et jordskjelvrammet Fukushima.

Kompromissløst, det meste er lov, ville mikser av fantasi 
og absurd virkelighet, men også vakkert og gripende, eller 
utfordrende visuelle løsninger.

Vi anbefaler nytt nummer av Z om japansk film. 
Slippfest på Fuglen onsdag 23. november kl. 18.00.

COLORFUL
Regi: KEIICHI HARA 

HEAVEN’S STORY
Regi: TAKAHISA ZEZE 

GUILTY OF ROMANCE
Regi: SION SONO 

KOTOKO
Regi: SHINYA TSUKAMOTO

SMUGGLER
Regi: KATSUHITO ISHII

TOKYO KOEN
Regi: SHINJI AOYAMA

HIMIZU 
Regi: SION SONO

ARRIETTA
Regi: HIROMASA YONEBAYASHI

1992
Tetsuo I: The Iron Man av Shinya Tsukamoto
Tetsuo II: The Body Hammer av Shinya Tsukamoto
Akira av Katsuhiro Otomo
1993
Sonatine av Takeshi Kitano
1994
Getting Any? av Takeshi Kitano
1995
A Weatherwoman av Tomoaki Hosoyama
Angel Dust av Sogo Ishii
1996
Kids Return av Takeshi Kitano
Another Lonely Hitman av Rokuro Mochizuki
Secret Waltz av Akira Nobi
1997
Happy-go-Lucky av Tetsuya Nakashima
Fudoh: The New Generation av Takashi Miike
Onibi: The Fire Within av Rokuro Mochizuki
The Leading Hand av Masahiro Muramatsu
Vivi Lobos in Fake Fur av Takuji Suzuki
Bird Watching av Shinobu Yaguchi
Brain Holiday av Hineki Mito
1998
Beautiful Sunday av Tetsuya Nakashima
Bullet Ballet av Shinya Tsukamoto
Swallowtail Butterfly av Shunji Iwai
Perfect Blue av Satoshi Kon
1999
Pornostar av Toshiaki Toyoda
Jin-Roh av Hiroyuki Okiura
Shark Skin Man and Peach Hip Girl av Katsuhito Ishii
The Innocent av Macoto Tezka
Adrenaline Drive av Shinobu Yaguchi
2000
The Ring av Hideo Nakata
The Ring 2 av Hideo Nakata
Ring 0: Birthday av Norio Tsuruta
Kintaro – The White Collar Worker av Takashi Miike
Hysteric av Takahisa Zeze
My Neighbours The Yamadas av Isao Takahata
Unchain av Toshikaki Toyoda
2001
Seance av Kiyoshi Kurosawa
Love/Juice av Kaze Shindo
Metropolis av Rintaro
2002
Aiki av Daisuke Tengan
Dolls av Takeshi Kitano
Pulse av Kiyoshi Kurosawa
A Snake of June av Shinya Tsukamoto
Cowboy Bebop: The Movie av Shinichiro Watanabe
Go av Isao Yukisada
2003
Bokunchi – My House av Junji Sakamoto
Bright Future av Kiyoshi Kurosawa
No One’s Ark av Nobuhiro Yamashita
The Twilight Samurai av Yoji Yamada
Vibrator av Ryuichi Hiroki
Interstella 5555: The Story of The Secret Star System av 
Kazuhisa Takenouchi & Leiji Matsumoto
Parasite Dolls av Naoyuki Yoshinaga & Kazuto Nakazawa
Ambivalent Future av Kenjiro Fujii
2004
Dead End Run av Sogo Ishii
Survive Style 5+ av Gen Sekiguchi
Peep “TV” Show av Yutaka Tsuchiya
Vital av Shinya Tsukamoto
Izo av Takashi Miike
Tokyo Godfathers av Satoshi Kon
Appleseed av Shinji Aramaki
Steamboy av Katsuhiro Otomo
2005
Canary av Akihiko Shiota
Eli, Eli, Lema Sabachtani? av Shinji Aoyama
Moon & Cherry av Yuki Tanada
Mind Game av Masaaki Yuasa

2006
The Whispering of The Gods av Tatsushi Ômori
Nana av Kentaro Otani
Paprika av Satoshi Kon
2007
A Gentle Breeze in The Village av Nobuhiro Yamashita
Glory To The Filmmaker av Takeshi Kitano
Sad Vacation av Shinji Aoyama
Kiki’s Delivery Service av Hayao Miyazaki
Tales from Earthsea av Goro Miyazaki
Tekkonkinkreet av Michael Arias
2008
Cafè Isobe av Keisuke Yoshida
Snakes and Earrings av Yukio Ninagawa
Sword of The Stranger av Masahiro Andô
2010
Redline av Takeshi Koike
A Crowd of Three av Tatsushi Ômori
Parade av Isao Yukisada
Cold Fish av Sion Sono

JAPANSK FILM
PÅ OIFF GJENNOM TIDENE

JAPANSK FILM PÅ OIFF 2011
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GEORGE HARRISON, SIGUR RÓS, JAY REATARD, 
A TRIBE CALLED QUEST, GENESIS P-ORRIDGE, 
LE TIGRE, CRYSTAL CASTLES
Alltid topp musikkfilmer på menyen 
til Oslo Internasjonale Filmfestival

MUSIKKFILMER
OIFF2011

GJESTER
Gary Hustwit, onsdag 16. november
Phyfe Dawg, fredag 25. november 
Masanobu Ando, torsdag 17. og fredag 18. november
Chad & Jaime Freidrichs, fredag 18.–mandag 21. november
Truls Lie, lørdag 19. november 
Kristian Skylstad, fredag 25. november
Richie Cavander-Cole, lørdag 26. november
Kari Anne Moe, lørdag 26. november
Anita R. Larsen, lørdag 26. november
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CINEMATEKET 
Dronningens gate 16
www.cinemateket.no

Månedens film desember:

EL BULLI – COOKING IN PROGRESS

Unikt innblikk i mesterkokken Ferrán Adriàs

matlaboratorium.

Kunstfilm og filmkunst 11. desember:  

ThE DREAM ThAT KICKS

Atmospheres & Biospheres     

FEBRUAR 2012:

Stor serie med uavhengig japansk film fra 1960-1985.

Eksklusiv serie med svært sjeldne filmkopier!

Vi byr på god film resten av året også!

cinema
teket!Opplev Oslo internasjonale filmfestival på

 

ABONNÉR
PÅ Z.
FILMTIDSSKRIFTET Z
TILBYR TEMANUMMER.
NYTT NUMMER OM 
JAPANSK FILM UTE NÅ!
KOMMENDE NUMRE:
MUSIKKVIDEO
VED Å ABONNERE KAN
DU ENKELT FÅ FIRE
NUMMER I ÅRET RETT
HJEM TIL DEG.
GÅ INN PÅ
WWW.ZNETT.COM
PÅ NETTSIDEN VÅR
KAN DU OGSÅ
BESTILLE TIDLIGERE
UTGITTE NUMRE.
PRIVATABONNEMENT: KR. 275,- | INSTITUSJONER: KR. 300,- |
STUDENTER OG FILMKLUBBMEDLEMMER: KR. 225,-
ØVRIGE NORDISKE LAND: KR. 300,- | EUROPA FOR ØVRIG: KR. 350,- |
VERDEN FOR ØVRIG: KR. 400,-
Z FINNER DU OGSÅ I LØSSALG HOS FLERE AV DE STORE
NARVESENBUTIKKENE
OG I FILMBUTIKKEN PÅ FILMENS HUS.

SLIPPFEST
Z FILMTIDSSKRIFTS JAPANNUMMER
PÅ FUGLEN ONSDAG 23.11 KLOKKEN 18.00.
VELKOMSTDRINK, OG SALG AV BLADET.
VELKOMMEN!
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a DangerouS MethoD
A DANGEROUS METHOD
Germany, Canada, 2011, 99 min.
ENGLISH WITH NORWEGIAN SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: DAVID CRONENBERG
MED/CAST: Michael Fassbender, Keira Knightley,  
Viggo Mortensen
WEBSITE: www.sonyclassics.com/adangerousmethod

 
Oslo Internasjonale Filmfestival starter i år med stor feståpning 
onsdag 16. november. Vi er stolte over å få presentere David 
Cronenbergs siste spillefilm, A Dangerous Method.

David Cronenbergs A Dangerous Method hadde 
verdenspremiere i høst på filmfestivalen i Venezia, og har 
siden hatt stor suksess på filmfestivalene i Toronto, New York, 
London og Wien. 
 
Viggo Mortensen samarbeider med Cronenberg for tredje gang, 
nå i rollen som Sigmund Freud. Michael Fassbender spiller den 
lovende psykiateren Carl Jung. Keira Knightley er en ung russisk 
pasient, Sabina Spilrein, som skal få avgjørende betydning for 
forholdet mellom Freud og Jung, og deres videre arbeid. 

Handlingen foregår i Wien og Zürich i årene før første 
verdenskrig. Filmen er basert på en sann historie, om de som 
utviklet psykoanalysen, og viser noe av konflikten mellom dens 
foregangsmenn.

Oslo International Film Festival 2011 opens with a gala 
screening of David Cronenberg’s A Dangerous Method on 
Wednesday, November 16th. We are proud to present David 
Cronenberg’s latest feature film.

A Dangerous Method premiered at the Venice Film Festival 
earlier this fall, and has since had great success at the film 
festivals in Toronto, New York, London and Vienna.
In his third collaboration with Cronenberg, leading man 
Viggo Mortensen is cast as Sigmund Freud. The promising 
psychiatrist Carl Jung is portrayed by Michael Fassbender. 
Keira Knightley plays Sabina Spilrein, the young Russian 
patient who will have a decisive influence on the the 
relationship between Freud and Jung and their work.

The plot takes place in Vienna and Zürich in the years prior 
to World War I. Based on real events, the film tells the 
story about the pioneers of psychoanalysis and the conflict 
between them.

regISSØr/DIreCtor
David Cronenberg er kjent fra filmer som Scanners (1981), 
Videodrome (1983), The Fly (1986), Dead Ringers (1988), Naked 
Lunch (1991), Crash (1996), eXistenZ (1999), A History of Violence 
(2005) og Eastern Promises (2007).

David Cronenberg is known for films such as Scanners (1981), 
Videodrome (1983), The Fly (1986), Dead Ringers (1988), 
Naked Lunch (1991), Crash (1996), eXistenZ (1999), A History 
of Violence (2005) and Eastern Promises (2007).

a DangerouS MethoD

ONSDAG 16. ↗ 21:00 ↗ SENTRUM SCENE
gerMany, CanaDa

ÅPNINGSFILM/
OPENING FILM
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InnI
INNI
United Kingdom, Canada, Iceland, 2011, 74 min.
ENGLISH, ICELANDIC
REGI/DIRECTOR: VINCENT MORISSET
MED/CAST: Jon Thor Birgisson, Orri P. Dyrason,  
George Holm, Kjartan Sveinsson

 
Intens, vakker og drømmende, Inni er Sigur Rós andre 
konsertfilm. Den første, Heima (OIFF 2007), viste bandet mens 
de holdt en rekke uannonserte konserter på hjemmebane i 
Island. Mens Heima hadde fokus på bandets røtter, akustiske 
fremførelser og islandsk landskap, fokuserer Inni på selve 
konsertopplevelsen. Konsertopptakene til Inni ble gjort over 
to kvelder i London i 2008, og kombineres også med gamle 
konsertopptak av Sigur Rós.

Filmen er sort-hvitt, og har takket være regissør Vincent 
Morisset, et helt spesielt stilistisk uttrykk. De originale 
konsertopptakene ble gjort digitalt, men Morisset har 
manipulert opptakene for å oppnå ønsket effekt. Alle 
opptakene ble først filmet på nytt på 16 mm film, og så filmet på 
nytt igjen, noen ganger igjennom prismer eller andre objekter. 
Resultatet er en intim, nyskapende og leken konsertfilm, som 
viser konsertopplevelsen slik den oppleves både for publikum 
og band. To eksklusive filmvisninger på Sentrum Scene.

Vær oppmerksom – strobelys og blinkende bilder forekommer 
under konsertopptakene av Sigur Rós.

Intense, beautiful and dreamy, Inni is Sigur Rós second 
concert film. Their first film, Heima (OIFF 2007), followed 
the band as they held a series of unannounced concerts 
in their native Iceland. While Heima focused on the bands 
roots, acoustic performances and the Icelandic landscape, 
Inni focuses on the stage performance itself. The filming 
was done over two nights in London in 2008, and is also 
combined with older concert footage.

The film is monochromatic, and has a very special style, 
thanks to director Vincent Morisset. The original footage 
was done digitally, but Morisset has continued to manipulate 
it further to achieve the desired effect. All the footage 
was reshot on 16 mm film, then reshot again, sometimes 
through prisms and other objects. The result is an intimate, 
innovative and playful concert film that shows the stage 
performance as it is experienced by both the audience and 
the band.

Please be advised – strobe lighting and flashing images are 
used during Sigur Rós’ live performance footage.

regISSØr/DIreCtor
Vincent Morisset er en kanadisk regissør, kjent for sine interaktive 
produksjoner, og nye måter å fortelle historier. Morisset er 
ansvarlig for alle webprosjekter for bandet Arcade Fire. Hans 
tidligere arbeid inkluderer Arcade Fires interaktive musikkvideoer, 
og musikkdokumentaren Mroir Noir (2008).

Vincent Morisset is a Canadian director, known for his 
interactive productions and new ways of telling stories. 
Morisset is responsible for all web productions for the  
band Arcade Fire. His previous work includes Arcade  
Fire’s interactive music videos and the music documentary 
Mroir Noir (2008).

InnI

ONSDAG 16. ↗ 18:00 ↗ SENTRUM SCENE
TORSDAG 17. ↗ 17:00 ↗ SENTRUM SCENE

unIteD KIngDoM, CanaDa, ICeLanD

george harrISon:  
LIvIng In the MaterIaL WorLD
GEORGE HARRISON:  
LIVING IN THE MATERIAL WORLD
USA, 2011, 208 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: MARTIN SCORSESE
MED/CAST: George Harrison, John Lennon,  
Paul McCartney, Ringo Star, Terry Gilliam, Eric Idle,  
Eric Clapton, Yoko Ono, Phil Spector, Jane Birkin
WEBSITE: www.hbo.com/documentaries/george-harrison-
living-in-the-material-world/index.html

 
Den ultimate dokumentarfilmen om George Harrison. Filmen 
følger Harrison fra oppveksten i Liverpool til han blir en del av 
The Beatles, og videre i livet som soloartist og kunstner, fram til 
hans død i 2001. Scorsese intervjuer venner, familie og kolleger 
av Harrison i tillegg til å bruke mengder av ikke tidligere viste 
arkivklipp og private filmsnutter. George Martin, Yoko Ono, 
Eric Clapton, Terry Gilliam, Tom Petty og Paul McCartney med 
flere forteller åpenhjertig om sin venn og kollega og tegner 
et bilde av både en spesiell personlighet, en stor musiker og 
en viktig epoke. Oslo Internasjonale Filmfestival inviterer til 
drømmevisning på Sentrum Scene. Vi fyller hele sceneåpningen 
med topp kinolerrett, og kjører filmen kinodigitalt fra det gamle 
maskinrommet til Sentrum Kino.

George Harrison: Living in the Material World focuses the 
imaginative and inspired eye of one of the cinema’s most 
preeminent filmmakers on one of the world’s most influential 
men. The film takes viewers to the musical and spiritual 
voyage that was George Harrison’s life, much of it told in his 
own words. The result is deeply moving and touches each 
viewer in unique and individual ways.

Director Martin Scorsese traces Harrison’s life from 
his musical beginnings in Liverpool through his life as a 
musician, a seeker, a philanthropist and a filmmaker, weaving 
together interviews with Harrison and his closest friends, 
performances, home movies and photographs. Much of the 
material in the film has never been seen or heard before. 
The result is a rare glimpse into the mind and soul of one of 
the most talented artists of his generation and a profoundly 
intimate and affecting work of cinema.

regISSØr/DIreCtor
Martin Scorsese (f. 1942) regnes som en av verdens  
viktigste nålevende regissører. I tillegg til mesterverk som  
Taxi Driver (1976) og Raging Bull (1980), har han laget en  
rekke musikkdokumentarer, blant annet om Bob Dylan og  
The Rolling Stones.

Martin Scorsese (b. 1942) is considered one of the world’s 
greatest living directors. He is most known for masterpieces 
such as Taxi Driver (1976) and Raging Bull (1980), but has  
also made several music documentaries, about Bob Dylan  
and The Rolling Stones, among others.

george harrISon:  
LIvIng In the MaterIaL WorLD

TORSDAG 17. ↗ 19:00 ↗ SENTRUM SCENE
uSa
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urbanIzeD
URBANIZED
USA, United Kingdom, 2011, 82 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: GARY HUSTWIT
MED/CAST: Sir Norman Foster, Amanda Burden,  
Alejandro Aravena, Oscar Niemeyer, Rem Koolhaas
WEBSITE: http://urbanizedfilm.com

 
Fantastisk dokumentarfilm der verdens fremste arkitekter, 
planleggere, politikere, utbyggere, og tenkere ser på 
problemstillinger knyttet til byer og urban design. Over 
halvparten av verdens befolkning bor nå i et urbant område, 
og 75% vil kalle en by for et hjem innen 2050. Men mens 
enkelte byer opplever eksplosiv vekst, krymper andre. 
Utfordringene om å balansere boliger, mobilitet, offentlige rom, 
samfunnsengasjement, økonomisk utvikling og miljøpolitikk 
har blitt universelle bekymringer. Likevel er dialogen om disse 
spørsmålene koblet fra den offentlige sfæren. Ved å utforske 
et mangfoldig utvalg av urbane designprosjekter rundt om i 
verden, vil Urbanized få fram en global diskusjon om byenes 
fremtid. Regissøren Gary Hustwit (Helvetica, Objectified) er en 
av årets festivalgjester og vil være til stede ved første visning 
på Sentrum Scene.

Urbanized is a feature-length documentary about the design 
of cities, which looks at the issues and strategies behind 
urban design and features some of the world’s foremost 
architects, planners, policymakers, builders, and thinkers. 
Over half the world’s population now lives in an urban area, 
and 75% will call a city home by 2050. But while some cities 
are experiencing explosive growth, others are shrinking. The 
challenges of balancing housing, mobility, public space, civic 
engagement, economic development, and environmental 
policy are quickly becoming universal concerns. Yet much 
of the dialogue on these issues is disconnected from the 
public domain. By exploring a diverse range of urban design 
projects around the world, Urbanized frames a global 
discussion on the future of cities. Gary Hustwit will attend 
the first screening of the film at Sentrum Scene.

regISSØr/DIreCtor
Gary Hustwit gjorde sin regidebut med Helvetica (2007),  
som markerte begynnelsen på en filmtrilogi om design som  
ble etterfulgt av Objectified (OIFF 2009) og som nå avsluttes  
med Urbanized.

Gary Hustwit made his directorial debut with Helvetica  
(2007), which marked the beginning of a design film trilogy, 
followed by Objectified (OIFF 2009), and that now ends  
with Urbanized.

urbanIzeD

ONSDAG 16. ↗ 15:00 ↗ SENTRUM SCENE
SøNDAG 20. ↗ 19:15 ↗ FH, TANCRED

uSa, unIteD KIngDoM

Cave oF Forgotten DreaMS 3D
CAVE OF FORGOTTEN DREAMS 3D
USA, France, 2010, 90 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: WERNER HERZOG
MED/CAST: Werner Herzog, Dominique Baffier,  
Jean Clottes
WEBSITE: www.caveofforgottendreams.co.uk

 
Cave of Forgotten Dreams, en fantastisk ny 3D-dokumentar 
fra Werner Herzog. Filmen tar oss med inn i den nesten 
uframkommelige Chauvet-hulen i Frankrike, som ble oppdaget 
i 1994 av tre franske huleutforskere. De oppdaget en hule som 
til da hadde vært forseglet og skjult i over 20 000 år, med 
hundrevis av verdens eldste veggmalerier. Franske myndigheter 
var raskt ute og forbød besøkende adgang til hulen for å unngå 
skader, men regissør Werner Herzog greide å sikre seg og et lite 
crew eksklusiv tilgang til hulen, trass strenge begrensninger og 
krav fra franske myndigheter.

Resultatet er en film hvor 3D-teknologien er brukt slik at 
tilskueren ser veggmaleriene på samme måte som om man 
skulle vært der selv. Trange huleganger med begrenset lys, hvor 
skyggene danser på veggene skaper magiske bilder og slående 
effekter. Cave of Forgotten Dreams er en uforglemmelig 
filmatisk opplevelse som gir et unikt glimt av uberørte 
kunstverk, datert tilbake til menneskehender for over 32 000 år 
siden – nesten dobbelt så gamle som tidligere funn.

“It’s almost like watching the reinvention of the cinematic 
medium.” – The Guardian

Cave of Forgotten Dreams, a breathtaking new 3D 
documentary from the incomparable Werner Herzog, follows 
an exclusive expedition into the nearly inaccessible Chauvet 
Cave in France, home to the most ancient visual art known 
to have been created by man. Cave of Forgotten Dreams 
is an unforgettable cinematic experience that provides a 
unique glimpse of pristine artwork dating back to human 
hands over 32,000 years ago – almost twice as old as any 
previous discovery.

regISSØr/DIreCtor
Werner Herzog (f. 1942). Utvalgt filmografi: Aguirre, The Wrath 
of God (1972), Nosferatu (1978), Fitzcarraldo (1982), Lessons of 
Darkness (1992), Invincible (OIFF 2001), Grizzly Man (OIFF 2005) 
og Encounters at the End of the World (2007).

Werner Herzog (b. 1942). Selected filmography: Aguirre,  
The Wrath of God (1972), Nosferatu (1978), Fitzcarraldo 
(1982), Lessons of Darkness (1992), Invincible (OIFF 2001), 
Grizzly Man (OIFF 2005) og Encounters at the End of the 
World (2007).

Cave oF Forgotten DreaMS 3D

FREDAG 18. ↗ 21:15 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 19. ↗ 14:00 ↗ FH, TANCRED

uSa, FranCe
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beatS, rhyMeS & LIFe:  
the traveLS oF a trIbe CaLLeD QueSt
BEATS, RHYMES & LIFE:  
THE TRAVELS OF A TRIBE CALLED QUEST
USA, 2011, 97 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: MICHAEL RAPAPORT
MED/CAST: Q-Tip, Phife Dawg, Ali Shaheed Muhammad, 
Jacobi White, Mary J. Blige, Common, De La Soul,  
Mos Def, Ludacris
WEBSITE: www.sonyclassics.com/beatsrhymesandlife

 
Beats, Rhymes & Life er historien om en av tidenes beste 
hiphop grupper. A Tribe Called Quest var ikoner og hadde 
gitt ut flere klassiske album, men i 1998 tok det brått og 
uventet slutt. Personlige uenigheter og drama hadde ødelagt 
gruppen fra innsiden. Rapperne fra Queens var banebrytende 
og innflytelsesrike pionerer innen alternativ rap. Med sine 
intelligente tekster og innovative bruk av jazz og sampling ble 
de en stor inspirasjonskilde for en ny generasjon musikere.
I denne dokumentaren følger regissør og blodfan Michael 
Rapaport bandet på deres gjenforeningsturné i 2008. Filmen gir 
et flott tilbakeblikk på hiphopens start og utvikling i New York 
på 80- og 90-tallet, og har intervjuer med en rekke musikere 
inspirert av A Tribe Called Quest, som Beastie Boys, Mos Def, 
Pharell Williams og Common. Phife Dawg vil være til stede på 
visningen 25. november og senere opptre på etterfesten  
på Fugazi.

Beats, Rhymes & Life is the story of one of the best hip 
hop bands in history. A Tribe Called Quest were hip hop 
icons and had released several popular albums, but in 1998 
they suddenly split up. Personal disagreements and drama 
had destroyed the group from within. The rappers from 
Queens were groundbreaking and influential pioneers in the 
alternative rap scene. Their intelligent lyrics and innovative 
use of jazz and samples made them an inspiration for a new 
generation of musicians.

In this documentary, director and life long fan Michael 
Rapaport follows the group on their 2008 reunion tour. The 
film gives great insight to the start and growth of hip hop in 
New York in the 80s and 90s, and has several new interviews 
with current artists inspired by A Tribe Called Quest, like 
Beastie Boys, Mos Def, Pharell Williams and Common. Phife 
Dawg will attend the screening on November 25th and 
perform at the after party at Fugazi.

regISSØr/DIreCtor
New Yorkeren Michael Rapaport har en lang karriere bak seg som 
komiker og skuespiller i en rekke filmer og TV-serier som blant 
annet True Romance (1993), Mighty Aphrodite (1995) og Prison 
Break (2008). Beats, Rhymes & Life er hans debut som regissør.

New Yorker Michael Rapaport has a long career as a comedian 
and actor in a number of films and TV series such as True 
Romance (1993), Mighty Aphrodite (1995) and Prison Break 
(2008). Beats, Rhymes & Life is his directorial debut.

beatS, rhyMeS & LIFe:  
the traveLS oF a trIbe CaLLeD QueSt

FREDAG 25. ↗ 18:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 27. ↗ 21:00 ↗ FH, LILLEBIL

uSa

better than SoMethIng: jay reatarD
BETTER THAN SOMETHING: JAY REATARD
USA, 2011, 89 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: ALEx HAMMOND, IAN MARKIEWICZ
MED/CAST: Jay Reatard, King Louie Bankston, Scott Bomar
WEBSITE: www.betterthansomething.com

 
«I’m not going to be able to make records when I’m dead. 
I’m not dead right now, so I want to make records.» Like før 
han fylte 30 år, ble den kontroversielle musikeren Jay Reatard 
funnet død i sitt eget hjem i Memphis. Bare måneder tidligere 
hadde filmskaperne Ian Markiewicz og Alex Hammond 
intervjuet Reatard med tanke på å lage en kort promofilm. 
Den unge musikeren var et ikon innen garagerock og turnerte 
verden rundt med store navn som The Pixies og Beck. Til tross 
for Reatards offentlige profil som provoserende punkmusiker 
ble Markiewicz og Hammond gjennom intervjuene kjent med 
en svært reflektert mann som ærlig delte historier fra sitt 
turbulente liv. Better than Something kombinerer de siste 
opptakene av Reatard med arkivopptak og intervjuer med 
hans venner og familie, som sammen gir et trist, men rørende 
innblikk i hans liv. Filmen gir et sjeldent intimt portrett av en 
komplisert mann, med et kort men begivenhetsrikt liv som 
endte akkurat idet han så ut til å overvinne sine demoner.

“I’m not going to be able to make records when I’m  
dead. I’m not dead right now, so I want to make records.” 
Just before he was about to turn 30, controversial musician 
Jay Reatard was found dead in his own home in Memphis. 
Just months prior to his death, filmmakers Ian Markiewicz 
and Alex Hammond interviewed Reatard for a short 
promotional film. The young musician was an icon in garage 
rock, and toured the world with big names like the Pixies and 
Beck. In spite of Reatards public profile as a provoking punk 
musician, Markiewicz and Hammond got to know a very 
reflected man, who shared candid stories from his turbulent 
life. Better than Something combines these last interviews 
of Reatard with old footage of live performances, along with 
new interviews with his friends and family, to give a sad but 
moving insight to his life. The film gives a intimate portrait of 
a complicated man, with a short but eventful life, that ended 
just as he appeared to be overcoming his demons.

regISSØr/DIreCtor
Alex Hammond og Ian Markiewicz er begge basert i New York, 
med en bakgrunn fra dokumentarer. De har tidligere hatt regi og 
foto på dokumentarer som har blitt vist på flere filmfestivaler 
som bl.a. Raindance og SilverDocs. Tidligere filmer inkluderer  
The Rolling Stones – Get Yer Ya Ya’s Out! (2009) og Dominic 
Dunne: After the Party (2008).

Alex Hammond and Ian Markiewicz are both based in  
New York, with backgrounds in documentary filmmaking. 
They have previously been directors and cinematographers on 
documentaries that have been screened at several festivals, 
such as Raindance and SilverDocs. Their credits include  
The Rolling Stones – Get Yer Ya Ya’s Out! (2009) 
and Dominic Dunne: After the Party (2008)

better than SoMethIng: jay reatarD

TORSDAG 17. ↗ 17:00 ↗ FH, LILLEBIL
LøRDAG 19. ↗ 19:00 ↗ FH, LILLEBIL
MANDAG 21. ↗ 19:00 ↗ FH, TANCRED

uSa
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SMuggLer
SMUGGLER
Japan, 2011, 114 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: KATSUHITO ISHII
MED/CAST: Satoshi Tsumabuki, Masatoshi Nagase, 
Masanobu Ando, Yasuko Matsuyuki
WEBSITE: wwws.warnerbros.co.jp/smuggler

 
Ellevill og absurd undergrunns actionfilm basert på en manga 
av Shohei Manabe. Har du et trøblete lik å bli kvitt? I Katsuhito 
Ishiis ferskeste film finnes det alltid en løsning på slike kinkige 
problemer. Tre karer i en pickup hjelper deg gjerne – for den 
den rette summen med penger. Den ene av de tre er der 
derimot ikke helt frivillig. Den mislykkede skuespilleren Kinuta 
sitter med yakuzagjeld til halsen, og tar opp et lån for å holde 
gangsterne på avstand. Men for å nedbetale lånet tvinges han 
til å ta jobben som tredjemann i likbilen. Når de så får jobben 
med å transportere liket av en myrdet yakuzaboss går de en 
vanskelig tilværelse i møte. Smuggler minner mest av alt om 
en blanding av Ishiis egen Shark Skin Man and Peach Hip Girl 
og Takashi Miikes Ichi the Killer. Skuespiller Masanobu Ando er 
gjest ved årets festival.

Have a troublesome body to get rid of? There’s always a 
solution to such problems in Katsuhito Ishii’s latest film, 
manga adaptation Smuggler. Three guys in a pickup truck 
are more than willing to help – for the right amount of 
money. One of the three is not there entirely by choice, 
however. Failed actor Kinuta is up to his neck in yakuza debt, 
and takes a shady loan. To pay it back, he is forced to help 
hard man Joe and his leprechaun-like sidekick in their body-
smuggling business. Life is about to become interesting 
for them the day they are hired to transport the body of 
a murdered yakuza boss. More than anything, Smuggler 
comes across as a mash up of Ishii’s own Shark Skin Man 
and Peach Hip Girl, and Takashi Miike’s Ichi the Killer. 
Actor Masanobu Ando will attend the festival.

regISSØr/DIreCtor
Katsuhito Ishii startet sin karriere som reklamefilmregissør, og 
debuterte som langfilmregissør med Shark Skin Man and Peach 
Hip Girl (OIFF 1999). øvrig filmografi: Party 7 (2000), The Taste 
of Tea (2004), Funky Forest: The First Contact (2005), Scenery 
(2008), og My Darling of the Mountains (2008). Han laget også 
animasjonssekvensen O-Ren Ishii i Tarantinos Kill Bill Vol. 1 (2003).

Katsuhito Ishii started his career as director of commercials, 
before transitioning to feature films with Shark Skin Man and 
Peach Hip Girl (OIFF 1999). His list of features includes:  
Party 7 (2000), The Taste of Tea (2004), Funky Forest: 
The First Contact (2005), Scenery (2008), and My Darling 
of the Mountains (2008).

SMuggLer

TORSDAG 17. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
FREDAG 18. ↗ 21:00 ↗ FH, LILLEBIL
jaPan

the baLLaD oF geneSIS anD LaDy jaye
THE BALLAD OF GENESIS AND LADY JAYE
USA, France, 2011, 65 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: MARIE LOSIER
MED/CAST: Genesis P-Orridge, Lady Jaye Breyer 
P-Orridge, Big Boy Breyer P-Orridge
WEBSITE: www.balladofgenesisandladyjaye.com

 
En moderne kjærlighetshistorie og et portrett av det unike 
paret Genesis Breyer P-Orridge, kjent gjennom blant annet 
arbeidet med Throbbing Gristle og Psychic TV, og Lady 
Jaye. Marie Losier har laget en original og vakker film der 
hovedpersonenes kreative bakgrunn og deres forhold 
blottstilles på en fantastisk måte og viser romantikken sett fra 
en ny side, vist gjennom varme og intime bilder. Tragisk nok 
døde Lady Jaye i 2007 og etterlot Genesis knust. Men siden da 
har han aktivt fulgt sitt fysiske ideal; å bli et perfekt speilbilde 
av Lady Jaye’s usammenlignbare skjønnhet.

This is a love story, and a portrait of two lives that illustrate 
the transformative powers of both love and art. Marie 
Losier brings to us the most intimate details of Genesis’s 
extraordinary, uncanny world. In warm and intimate images 
captured handheld, Losier crafts a labyrinthine mise-
en-scène of interviews, home movies, and performance 
footage. The Ballad of Genesis and Lady Jaye documents a 
truly new brand of Romantic consciousness, one in defiance 
of the daily dehumanization of the body by the pervasive 
presence of advertising and pornography, conveying beauty, 
dignity and devotion from a perspective never before seen 
on film. Tragically, Lady Jaye died in 2007, leaving Genesis 
devastated, though resilient. Since then, he has incessantly 
pursued his physical ideal: a perfect mirror of Lady Jaye’s 
incomparable beauty.

regISSØr/DIreCtor
Marie Losier (f. 1972) er en fransk filmskaper og kurator basert 
i New York. Hun har produsert en rekke filmportretter av 
avantgarde regissører, musikere og komponister som Mike og 
George Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman og Tony Conrad.

Marie Losier (b. 1972) is a French filmmaker and curator 
working in New York City. She has made a number of film 
portraits on avant-garde directors, musicians and composers 
such as Mike and George Kuchar, Guy Maddin, Richard 
Foreman and Tony Conrad.

the baLLaD oF geneSIS anD LaDy jaye

LøRDAG 19. ↗ 17:30 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 20. ↗ 19:30 ↗ FH, LILLEBIL
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the guerILLa Son
GERILLASONEN
Sweden, Norway, 2011, 73 min.
SWEDISH, KURDISH, ENGLISH  
WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: ZANYAR ADAMI, DAVID HERDIES
MED/CAST: Zanyar Adami, Taher Adami

 
En utrolig vakker og gripende film om forholdet mellom en sønn 
og hans far. Zanyar Adami var bare fem år gammel da han ble 
sendt til Sverige helt alene. Foreldrene var geriljakrigere som 
kjempet i fjellene i Kurdistan. Ett år senere klarte de å flykte 
fra krigen og bli gjenforent med sin sønn. Zanyars far, Taher, 
har aldri brutt stillheten om sin fortid. I stedet gjør han alt han 
kan for å glemme krigen, torturen og mordet på hans bror. Når 
Zanyar oppdager at han er på vei til å bli far selv, prøver han å 
finne ut mer om sin families historie som hans far fortsatt vil 
fortrenge. Til slutt velger Zanyar å konfrontere sin far.

Zanyar Adami was only five years old when he was sent to 
Sweden all by himself. His parents were guerilla fighters 
struggling in the mountains of Kurdistan. One year later 
they managed to escape the war and join their son. Zanyar’s 
father, Taher, has never broken the silence about his past. 
Instead he does everything he can to forget the war, the 
torture and the murder of his brother. When Zanyar realizes 
he is to become a father he tries to dig up his family’s 
history but Taher wants to keep it buried. Finally Zanyar 
decides to confront his father.

regISSØr/DIreCtor
Zanyar Adami er grunder og tidligere sjefsredaktør for Gringo. 
Gerillasonen er hans første store filmprosjekt.

David Herdies var med på å starte Filmfront STHLM. Han har 
jobbet med film i mange former, fra kunst- og musikkvideoer til 
dokumentarer.

Zanyar Adami is the founder and former editor-in-chief of 
Gringo. The Guerilla Son is his first mayor movie project.

David Herdies is a co-founder of Filmfront STHLM. He has 
worked with film in many forms, from art and music videos  
to documentaries.

the guerILLa Son

LøRDAG 26. ↗ 13:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 27. ↗ 19:00 ↗ FH, LILLEBIL

SWeDen, norWay

ahMeD – aLMoSt 13
AHMED – SNART 13
Norway, 2011, 38 min.
NORWEGIAN WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: RITCHIE CAVANDER-COLE

 
Ahmed er den eldste av fem tsjetsjenske brødre som bor 
med familien sin på Nesodden. Familien er flyktninger fra 
den russisk/tsjetsjenske krigen. Ahmeds pappa er familiens 
suverene overhode og snakker ofte om å reise tilbake til 
Tsjetsjenia. Ahmed er i ferd med å bli tenåring og vil lage sine 
egne drømmer om fremtiden. Ahmed – snart 13 er et unikt 
innblikk innenfor de fire veggene til en tsjetsjensk familie bosatt 
i Norge.

Ahmed is the oldest of five sons. His family are refugees 
from the Russian/Chechen war and now reside on the 
outskirts of Oslo. Ahmed’s father is the undisputed head of 
the household and dreams about returning home. Soon to be 
13, Ahmed is beginning to question his role as the son with 
most responsibility and is beginning to figure out his own 
dreams about the future. Ahmed’s story is a unique glimpse 
inside the four walls of a Chechen family living in Norway.

regISSØr/DIreCtor
Ritchie Cavander-Cole (f. 1973) er utdannet ved Film og 
TV-akademiet i Oslo som dokumentarregissør. Ahmed – Snart 13 
er hans debut som regissør.

Ritchie Cavander-Cole (b. 1973) graduated from the Film and 
TV academy in Oslo as a documentary director. Ahmed – 
Almost 13 is his directorial debut.

ahMeD – aLMoSt 13

LøRDAG 26. ↗ 15:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 27. ↗ 18:00 ↗ FH, LILLEBIL

norWay
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the ProDIgIeS 3D
THE PRODIGIES 3D
France, 2011, 87 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: ANTOINE CHARREYRON
MED/CAST: Jeffrey Evan Thomas, Lauren Ashley Carter, 
Moon Dailly
WEBSITE: www.theprodigies-lefilm.com

 
Råstilig, fartsfylt fransk 3D animasjon. Ni år har det tatt å 
bringe The Prodigies til lerretet. Med utgangspunkt i den 
franske kultromanen Les enfants rois, har førstegangsregissør 
Antoine Charreyron skapt et mørkt og energisk motstykke til 
Hollywoods superheltfilmer. 

Jimbo Farrar har alltid vært en gutt med spesielle evner, men 
når foreldrene hans dør under mystiske omstendigheter blir 
han tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling. Et trist endelikt 
på lukket avdeling ser ut til å være skjebnen hans, inntil en 
eldre, likesinnet filantrop en dag kommer og redder ham fra 
sykehuset. Mange år senere er Jimbo lærer og leder et et 
hemmelig program med mål å finne flere vidunderbarn med 
uante krefter. Til slutt finner han fem, men den første kvelden 
de møtes, i Central Park, ender med tragedie, og de fem 
sverger en apokalyptisk hevn på overgriperne og verden i det 
store og hele. Kan Jimbo holde raseriet deres i sjakk og avverge 
katastrofen?

From idea to finished film, it took about nine years for 
The Prodigies to see the light of day. Using modern 3D 
and motion capture technology, and French cult novel 
Les enfants rois as point of departure, first time director 
Antoine Charreyron has created a dark and kinetic answer 
to Hollywood’s superhero movies. Jimbo Farrar has always 
been a boy with special powers, but is committed to the 
psychiatric ward when his parents die under mysterious 
circumstances. A sad end behind bars seems to be his 
destiny, until an elderly man claiming the same kind of 
powers one day comes to his rescue. Years later, Jimbo is 
now a teacher and leads a program to find more prodigies 
with untapped powers. He finally finds five of them, but the 
night of their first meet, in Central Park, ends in tragedy, 
and the five swear an apocalyptic revenge on their attackers 
and the world in general. Can Jimbo keep their rage in check 
and avert catastrophe?

regISSØr/DIreCtor
Antoine Charreyron studerte jus og IT, og kommer til filmens 
verden via dataspill, hvor han fungerte som regissør på en rekke 
mer eller mindre store titler (deriblant et av Tomb Raider-spillene). 
Han bisto Matthieu Kassovitz som second unit-regissør på 
Babylon A.D. (2008). The Prodigies er hans første spillefilm.

Antoine Charreyron studied law and computer science, and 
came to the world of cinema through computer games, where 
he acted as director on several large and small titles (including 
one of the Tomb Raider games). He assisted Matthieu 
Kassovitz as second unit director on Babylon A.D. (2008).  
The Prodigies is his first feature film.

the ProDIgIeS 3D

LøRDAG 26. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 27. ↗ 13:00 ↗ FH, TANCRED

FranCe

the PruItt-Igoe Myth: an urban hIStory
THE PRUITT-IGOE MYTH: AN URBAN HISTORY
USA, 2011, 83 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: CHAD FREIDRICHS
MED/CAST: Chad Freidrichs, Jaime Freidrichs
WEBSITE: www.pruitt-igoe.com

 
Den amerikanske boligdrømmen som bokstavelig talt gikk opp 
i røyk. Pruitt-Igoe, et framtidsrettet modernistisk boligprosjekt 
med 33 nye blokker sentralt i St. Louis, åpnet i 1954. Designet 
av den japanske arkitekten Minoru Yamasaki (også kjent for 
World Trade Center). Drømmen ble oppfylt for mange med lave 
inntekter. I 1974 ble alt revet, vist direkte på TV. Hva gikk galt? 
Noen har sagt at 16. mars klokka 15:00 døde den modernistiske 
arkitekturen. Pruitt-Igoes offentlige boligkompleks er blitt 
et utbredt symbol for svikt blant arkitekter, politikere og 
beslutningstakere. Uten tvil en av årets beste dokumentarfilmer. 
Regissøren og produsenten er gjester på årets festival.

The American dream home that literally went up in smoke. 
The Pruitt-Igoe Myth follows the birth, life and death of 
America’s first large urban housing project in St. Louis. It 
all began as a haven for families with low incomes, where 
they could live in beautifully designed homes. As time 
went by, economic investment disappeared, and slowly but 
surely the project began to lapse. Before it was blown up 
by the city, the complex had evolved into an abandoned, 
decayed and lawless neighborhood. Destroyed by a dramatic 
and planned explosion, the Pruitt-Igoe public housing 
complex has become a widespread symbol of failure among 
architects, politicians and decision makers. The movie 
explores the social, economic and legal issues that led to 
the decline of conventional public housing in America, and 
the neighborhoods where they lived, while the film also 
follows the personal and poignant stories from several of 
the neighborhood’s residents. The director and producer will 
attend the festival.

regISSØr/DIreCtor
Chad Hendricks jobbet fire år med å fullføre The Pruitt-Igoe 
Myth. Han har tidligere laget dokumentarfilmene Jandek on 
Corwood (2003) og First Impersonator (2006).

Chad Hendricks worked for four years to complete The Pruitt-
Igoe Myth. He has previously made the documentaries Jandek 
on Corwood (2003) and First Impersonator (2006).

the PruItt-Igoe Myth: an urban hIStory

FREDAG 18. ↗ 19:15 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 19. ↗ 15:30 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 20. ↗ 16:00 ↗ FH, LILLEBIL
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The End

To be continued...

Snart pakker vi ned Film & Kino-navnet.
Men det er ikke slutten - det er bare begynnelsen!

Vi skifter navn og Bokvennen-gruppen overtar som utgiver. 
Dermed lever Norges eldste filmtidsskrift, som ble etablert 

som Norsk Filmblad i 1930, videre som Cinema!

* Gjelder kun nye abonnenter

Ring og bestill på tlf 22 47 46 27 eller send mail til elin@kino.no
SMS: Send kodeord: FK Navn og adr. til 2030 (f.eks.: FK Ola Normann Haugen 1 0780 Oslo)

Få tre nummer 
+ gratis dvd 

for kun kr 98,-*
GRATIS

DVD:
Brothers
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the PerFeCt huMan
DET PERFEKTE MENNESKE
Denmark, 1968, 13 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: JøRGEN LETH
MED/CAST: Claus Nissen, Maiken Algren

 
Jørgen Leth om sin kortfilmklassiker: “Et vakkert ungt par 
fungerer som demonstrasjonsobjekter. Vi får se hvordan 
mennesket blir til, i kraft av de roller som tildeles. Det hele 
foregår i et lyst demonstrasjonslokale med disseksjonsbelysning. 
Filmen er et dokument – eller et metadokument – over livet 
i Danmark anno 1967. Den vil vise modellen Det Perfekte 
Menneske, skapt på våre ønskeforestillinger, slik de er uttrykt 
på forskjellig vis i vår hverdag, og denne modell er etter min 
mening mer representativ for fremadpekende tendenser i 
samfunnet, enn selv den mest nøkterne sosiologiske rapporten 
om livet i Danmark.”

Jørgen Leth about his short film classic: “A beautiful young 
couple acts as demonstration objects. We’ll see how a 
person becomes, by virtue of the roles assigned to it. It all 
takes place in a bright demonstration room with dissecting 
lighting. The film is a document – or a meta-document – 
of life in Denmark year 1967. It shows the model of The 
Perfect Human, created by our wishful thinking, as they 
are expressed in different ways in our everyday lives, and 
this model is, in my opinion more representative of future 
tendencies in society, than even the most sober sociological 
report on life in Denmark.”

regISSØr/DIreCtor
Jørgen Leth (f. 1937) er en dansk poet og filmregissør som 
har regissert over 40 filmer. Han var en ledende figur i 
avantgardemiljøet i København på 60-tallet. Utvalgt filmografi:  
Det perfekte mennesket (1968), Livet i Danmark (1971), 66 scener 
fra Amerika (1981), og De fem benspend med Lars von Trier  
(OIFF 2003).

Jørgen Leth (b. 1937) is a Danish poet and film director that 
has directed more than 40 films. He was a key figure in the 
avant garde milieu in Copenhagen in the 1960s. Selected 
filmography: The Perfect Human (1968), Life in Denmark 
(1971), 66 Scenes from America (1981), and The Five 
Obstructions with Lars von Trier (OIFF 2003).

the PerFeCt huMan

LøRDAG 19. ↗ 16:00 ↗ FH, TANCRED
MANDAG 21. ↗ 16:30 ↗ FH, LILLEBIL

DenMarK

the SeDuCeD huMan
DET FORFøRTE MENNESKE
Norway, 2010, 51 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: TRULS LIE
MED/CAST: Jørgen Leth, Truls Lie

 
Den danske filmskaperen Jørgen Leth har provosert publikum 
rundt hele verden i 40 år, men hvem er han egentlig? Regissør 
Truls Lie utfordrer den danske filmskaperen Jørgen Leth (73) 
til å reflektere på hvorfor han har laget over 40 dokumentarer, 
tilbrakt 20 år i Haiti, og levd livet sitt som en observatør. 
Filmene til Leth er prominente estetiske verk, som vi har sett i 
The Five Obstructions med Lars von Trier (OIFF 2003) og  
The Erotic Man (2010).

Lies granskning av Leth deler seg i tre nivåer – lyst, tvil 
og fortvilelse. Leth er hovedeksempelet på den moderne 
observatør. Han er både en forfører og alltid klar til å selv bli 
forført. Han er en estet, men alltid i tvil som artist, og ofte i 
eksistensiell fortvilelse. Han strever etter å skape, for ellers vil 
han drukne, som han sier. Haitis kaotiske samfunn og stadige 
katastrofer (som jordskjelvet i 2010) minsker også betraktelig 
Leths eget indre kaos og depresjoner.

The Danish filmmaker Jørgen Leth has provoked audiences 
world wide for 40 years. Who is he? Director Truls Lie 
challenges the Danish filmmaker Jørgen Leth (73) to 
reflect on why he made over 40 documentaries, spent 20 
years in Haiti, and lived his life as an observer. Leth’s films 
are prominent aesthetical works, as we see in The Five 
Obstructions with Lars von Trier (OIFF 2003) and The Erotic 
Man (2010).

Lie’s enquiry on Leth chapters into three levels – desire, 
doubt and despair. Leth is the main example of the modern 
observer. He is both a seducer and always ready to be 
seduced. He is the aesthetic, but he is always in doubt as an 
artist, and existentially often in despair. He strives to create, 
or else he would drown, as he says. Haiti’s chaotic society 
and recurring catastrophes (as the earthquake in 2010) also 
remarkably lessens Leth’s own inner chaos.

regISSØr/DIreCtor
Truls Lie (f. 1957) har tidligere vært eier av og ansvarlig redaktør 
for Morgenbladet, og ansvarlig redaktør og utgiver for den 
nordiske utgaven av Le Monde diplomatique. Han er redaktør 
for DOX European Documentary Film Magazine. Det forførte 
menneske er hans debut som filmregissør.

Truls Lie (b. 1957) has previously been the owner and  
editor of Morgenbladet, and editor and publisher of  
Le Monde diplomatique. He is the editor of DOx European 
Documentary Film Magazine. The Seduced Human is his  
debut as a film director.

the SeDuCeD huMan

LøRDAG 19. ↗ 16:00 ↗ FH, TANCRED
MANDAG 21. ↗ 16:30 ↗ FH, LILLEBIL
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PrograMKaLenDer

vISnIngSteDer/venueS

SentruM SCene 
(2 min. fra Youngstorget)
Arbeidersamfunnets plass 1
Kart: http://bit.ly/sK1AsV

Visninger
16. og 17. november.

Sentrum Scene er et av byens 
største konsertsteder. Her er det 
servering under visningene. Buss 30, 
31, 34 eller 54, eller trikk 11, 12, 13 
og 17 til Brugata. 5 minutters 
gange fra holdeplass.

OBS! 18 års aldersgrense
 

 

FILMenS huS 
(Cinemateket)
Dronningensgate 16
Kart: bit.ly/8Zyf9C

Visninger hver dag  
17.↗27. november

I Filmens Hus finner du salene 
Tancred og Lillebil. Ta buss 32, 60, 
73 og 74, eller trikk 12, 13 og 19 til 
Dronningens gate. Alle t-baner har 
avstigning Jernbanetorget.

Oslo Taxi 02323
Norgestaxi 08000
Taxi 2 02202

onSDag 16.11. torSDag 17.11. FreDag 18.11. LØrDag 19.11. SØnDag 20.11. ManDag 21.11.

SENTRUM SCENE
15:00 Urbanized
18:00 Inni
21:00 A Dangerous Method

SENTRUM SCENE
17:00 Inni
19:00 George Harrison:  

Living in the Material World

TANCRED
17:00 Tokyo Koen (Tokyo Park)
19:15 The Pruitt-Igoe Myth:  

An Urban History
21:15 Cave of Forgotten  

Dreams 3D

TANCRED
14:00 Cave of Forgotten  

Dreams 3D
16:00 The Perfect Human
 The Seduced Human
17:30 The Ballad of Genesis  

and Lady Jaye
19:00 Where Soldiers  

Come From
21:00 Kotoko

TANCRED
12:30 Heaven’s Story
17:45 Who Took the Bomp?  

Le Tigre on Tour
19:15 Urbanized
21:00 The Guard

TANCRED
17:00 Kids of Today
19:00 Better Than Something: 

Jay Reatard
21:00 Guilty of Romance

TANCRED
17:30 Jess + Moss
19:15 The Day He Arrives
21:00 Smuggler

LILLEBIL
17:30 The Day He Arrives
19:15 Jess + Moss
21:00 Smuggler

LILLEBIL 
15:30 The Pruitt-Igoe Myth:  

An Urban History
17:30 Who Took the Bomp?  

Le Tigre on Tour
19:00 Better Than Something: 

Jay Reatard
21:00 The Student

LILLEBIL
12:00 Where Soldiers  

Come From
16:00 The Pruitt-Igoe Myth:  

 An Urban History
18:00 Dragonslayer
19:30 The Ballad of Genesis  

 and Lady Jaye
21:00 Kotoko

LILLEBIL
16:30 The Perfect Human
 The Seduced Human
18:00 Heaven’s Story

LILLEBIL
17:00 Better Than Something: 

Jay Reatard
19:00 Julia’s Eyes
21:15 The Guard

tIrSDag 22.11. onSDag 23.11. torSDag 24.11. FreDag 25.11. LØrDag 26.11. SØnDag 27.11.

TANCRED
16:30 May They Rest in Revolt 

(Figures of Wars I)
19:30 Liberdade
 Palaces of Pity
21:15 Arirang

TANCRED
17:00 Paradise Lost 3: Purgatory
19:00 We Were Here
21:00 Himizu

TANCRED
17:00 The Student
19:15 Like Crazy
21:00 The Mill & The Cross

TANCRED
16:30 Glorious Accidents
18:00 Eats, Rhymes & Life:  

The Travels of a Tribe 
Called Quest

20:30 Violence of Silence

TANCRED
13:00 The Guerilla Son
15:00 Ahmed – Almost 13
16:15 The Turin Horse
19:00 Tyrannosaur
21:00 The Prodigies 3D

TANCRED
13:00 The Prodigies 3D
15:00 Dragonslayer
16:30 Colorful
19:00 Page One:  

Inside The New York Times
21:00 Martha Marcy  

May Marlene

LILLEBIL
17:00 Arrietta
19:00 The Student
21:15 Julia’s Eyes

LILLEBIL
17:30 May They Rest in Revolt 

(Figures of Wars I)
20:30 The Turin Horse

LILLEBIL
17:00 Paradise Lost 3: Purgatory
19:00 Arirang
21:00 Guilty of Romance

LILLEBIL
16:45 Colorful
19:15 Paradise Lost 3: Purgatory
21:15 Himizu

LILLEBIL
15:30 Liberdade
 Palaces of Pity
17:15 Glorious Accidents
18:45 Tokyo Koen (Tokyo Park)
21:15 Dragonslayer

LILLEBIL
12:00 Arrietta
18:00 Ahmed – Almost 13
19:00 The Guerilla Son
21:00 Eats, Rhymes & Life:  

The Travels of a Tribe 
Called Quest
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BILLETTPRIS KR 80,– 

FORSALG (FILMENS HUS) 
FRA FREDAG 11. NOVEMBER

FORSALG (SENTRUM SCENE) 
FRA TIRSDAG 8. NOVEMBER

FILMENS HUS
Billetter til visningene på 
TANCRED og LILLEBIL kan 
kjøpes i billettluka på Filmens 
Hus, hverdager mellom kl. 10 og 
21, helger fra én time før første 
visning til kl. 21. Billetter kan også 
kjøpes på nettet våre websider, 
Filmweb (www.filmweb.no) eller 
Cinemateket (www.cinemateket.no).

Før festivalen starter gjelder 
Cinematekets vanlige åpningstider.

Visninger på Filmens Hus har
15 ÅRS ALDERSGRENSE 

SENTRUM SCENE
Billetter til visningene på 
SENTRUM SCENE kan kjøpes 
ved inngangen 30 minutter før 
visningen, eller ved forsalg 
via Billettservice 
(www.billettservice.no). 
Billettavgift kommer i tillegg.

Visninger på Sentrum Scene har
18 ÅRS ALDERSGRENSE

Billetten gjelder kun til  
den forestillingen og til  
det visningssted som
er trykket på billetten.
Kjøpte billetter byttes ikke.
Vi tar forbehold om  
endringer i programmet.

TICKET PRICE KR 80,– 

PRESALE (FILMENS HUS) 
FROM FRIDAY 11 NOVEMBER

PRESALE (SENTRUM SCENE) 
FROM TUESDAY 8 NOVEMBER

FILMENS HUS
Tickets to all screenings at 
TANCRED and LILLEBIL can 
be purchased at Filmens Hus, 
weekdays between 10 and 21, 
weekends from one hour before 
first screening until 21. Ticket can 
also be bought online at our web 
pages, at Filmweb (www.filmweb.no) 
or at Cinemateket 
(www.cinemateket.no).

Before the festival starts, 
Cinemateket’s regular opening 
hours apply.

Screenings at Filmens Hus have
AGE LIMIT 15 YEARS

SENTRUM SCENE
Tickets for Sentrum Scene  
can be bought half an hour  
prior to screenings at the venue, 
or beforehand at Billettservice 
(www.billettservice.no).  
A ticket fee will be added. 

Screenings at  
Sentrum Scene have 
AGE LIMIT 18 YEARS

Tickets only valid for the  
time and venue printed on the 
ticket. Tickets are non-refundable.
The festival reserves the right 
to change the program 
of the festival.

bILLettSaLg

tICKet SaLeS

OSLO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
Dronningens gate 16
0152 OSLO
NORWAY 

TEL +47 22 20 07 66 
info@oslofilmfestival.com
www.oslofilmfestival.com
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the Day he arrIveS
BOOK CHON BANG HYAN
Korea, South, 2011, 79 min.
KOREAN WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: HONG SANG-SOO
MED/CAST: Jun-Sang Yu, Sang Jung Kim, Bo-kyung Kim

 
Ny komedie fra en av Asias mest originale regissører. Som i 
flere av Hong San-soos tidligere filmer dreier denne komedien 
seg også om sør-koreanske filmregissørers liv og leven. 
Hovedpersonen er den bekymrede Yoo Seongjun. 
Han er regissør og karrieren har definitivt sett sine bedre 
dager. Han underviser nå i en liten provins langt fra resten 
av filmindustrien, men under et besøk til Seoul viser det seg 
fort at gamle uvaner ikke er like reduserte som karrieren: 
Han drikker og sloss, gråter seg til sex med eksen og drikker 
enda mer. Besøket i Seoul blir alt annet enn den rolige turen 
han så for seg, og en rekke pinligheter oppstår i kjølvannet av 
alkoholkonsumet.

Regissør Sang-soo leker med forteller-strukturen i sin siste film. 
Med gjentatte hendelser og samme skuespillere i ulike roller 
bringer han frem en følelse av forvirring: Er det samme dag, 
eller er Yoos dager og opplevelser så repetitive og merkelige at 
alt er et resultat av hans forfyllede tilstand?

A new comedy from one of Asia’s most original filmmakers. 
As in many of Hong San-soo’s previous films, this is also 
a film about a South Korean director’s life – and this is a 
turbulent one. The protagonist of this film is the anxious Yoo 
Seongjun, a film director whose career is in the dumps. He 
is now teaching film in a small province far away from the 
epicenter of the film industry, but during a visit to Seoul, he 
proves that old habits die hard – unlike his career. He drinks, 
he fights, cries his way into his ex’s bed, then drinks some 
more. His visit is anything but quiet, and numerous awkward 
episodes ensue as a result of his drunken binge.

Director Sang-soo plays around with structure in his latest 
film, and with repetitive incidents and the same actors in 
several roles he brings forth a sense of confusion: Is it the 
same day, or are Yoo’s days and experiences so repetitive 
and weird that it’s all a result of his drunkenness?

regISSØr/DIreCtor
Hong San-soo (f. 1960) regidebuterte med The Day a Pig Fell 
into the Well (1996) og har vært en gjenganger på internasjonale 
filmfestivaler siden. Utvalgt filmografi: The Power of Kangwon 
Province (1998), Tale of Cinema (2005), Night and Day (2008), 
Like You Know It All (OIFF 2009), og HAHAHA (OIFF 2010).  
The Day He Arrives er hans 12. film.

Hong San-soo’s (b. 1960) directorial debut The Day a Pig Fell 
into the Well (1996) has won several international awards, 
and he has been a regular at international film festivals since. 
Selected filmography: The Power of Kangwon Province (1998), 
Tale of Cinema (2005), Night and Day (2008), Like You Know 
It All (OIFF 2009), and HAHAHA (OIFF 2010). The Day He 
Arrives is his 12th film.

the Day he arrIveS

TORSDAG 17. ↗ 19:15 ↗ FH, TANCRED
FREDAG 18. ↗ 17:30 ↗ FH, LILLEBIL

Korea, South

the guarD
THE GUARD
Ireland, United Kingdom, 2011, 96 min.
ENGLISH, GAELIC WITH NORWEGIAN SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: JOHN MICHAEL MCDONAGH
MED/CAST: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Mark Strong
WEBSITE: www.sonyclassics.com/theguard

 
Mord, utpressing, narkotikatrafikk og kjappe replikker på den 
irske landsbygda. Møt Sersjant Gerry Boyle, som er en av 
Irlands beste og mest dedikerte politimenn. Han gjør jobben sin, 
hvertfall stort sett, så hvilken rolle spiller det da om han tar seg 
noen drinker, litt narkotika og har seg med prostituerte på jobb? 
Byen blir involvert i et narkotikarelatert dødsfall og hverdagen 
til Gerry Boyle blir snudd på hodet når FBI kobles inn. Spesielt 
brydd blir Boyle når FBI-agent Wendell Everett (Don Cheadle) 
ankommer. Everett er mørkhudet og Boyle ser på alle mørk-
hudete som narko-selgere fra ghettoen. Historier om to 
veldig forskjellige politimenn som må overkomme personlige 
motsetninger er en velkjent Hollywood-oppskrift, men dette er 
en film som skiller seg ut. Både ved å være særdeles mørkere, 
men og også morsommere enn det som har vært vist tidligere. 
Spesielt Brendan Gleason, i rollen som Gerry, er en fryd å 
bivåne. Calexico står for soundtracket.

The Guard is a comedic fish-out-of-water tale of murder, 
blackmail, drug trafficking and rural police corruption. 
Director John Michael McDonagh’s feature debut, which 
premiered to great acclaim at the 2011 Sundance Film 
Festival, follows two policemen who must join forces to 
take on an international drug-smuggling gang – one, an 
unorthodox Irish policeman (Brendan Gleeson) and the 
other, a straitlaced FBI agent (Don Cheadle). An unlikely 
friendship develops between the two as they work the case, 
shot against the epic grandeur of Ireland and accompanied 
by an inventive soundtrack from Americana/alternative 
country band Calexico, leading to an explosive finale.

regISSØr/DIreCtor
Dette er regissør John Michael McDonaghs første spillefilm. Han 
har tidligere hatt regi og manus på kortfilmen The Second Death 
(2000) og skrevet manus til spillefilmen Ned Kelly (2003).

This is John Michael McDonagh’s first feature as director. He 
has previously written and directed the short film The Second 
Death (2000) and written the screenplay for Ned Kelly (2003).

the guarD

TORSDAG 17. ↗ 21:15 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 20. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
IreLanD, unIteD KIngDoM
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vIoLenCe oF SILenCe
VIOLENCE OF SILENCE
Norway, 2011, 97 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: KRISTIAN SKYLSTAD

 
Director’s statement: “If ordinary life back home is becoming 
increasingly virtual what about traveling, is it still a way to 
strive for authenticity? No. Traveling is the most advanced 
form of role playing game. Because the game is your life and 
the character you’re playing is you. Camus, in his writing is 
talking about the actor and is using the traveler as the worst 
form of acting. Because the traveler is making a theater of 
his life. Violence of Silence is created in the aftermath of 
the Vietnam war, the mood still lingering in the air, and when 
the generation of the great depression arrives here the 
filmmaker gathers, like a vampire: the nihilistic, the beautiful, 
and the absurd. To create a discussion between this triangle 
of moods. The movie is in flux between nature and grace, 
and so never ends. The movie is not made for us, but is a 
portrait of us, for future generations. Be self-conscious. Be 
very self-conscious. What kind of ordinary sins wouldn’t 
hit you like Sisyphus’s rock if left alone on alien shores or 
fields? How dependent are you not?”
– Director Kristian Skylstad

regISSØr/DIreCtor
Kristian Skylstad (f. 1982) er billedkunstner, skribent og filmskaper. 
Han debuterte i Grimstad i 2005 med filmen Kerry Is Gay. Han har 
jobbet med Violence of Silence i fire år, som er den andre filmen i 
en trilogi. Han jobber nå med forberedelsene til sin tredje film, der 
handlingen utspiller seg i Burma, Sumatra og USA.

Kristian Skylstad (b. 1982) is a visual artist, writer and 
filmmaker. He has worked on Violence of Silence for 
four years, the second film in a trilogy. He is now doing 
preparations for his third film, which will take place in Burma, 
Sumatra and the US.

vIoLenCe oF SILenCe

FREDAG 25. ↗ 20:30 ↗ FH, TANCRED
norWay

arIrang
ARIRANG
Korea, South, 2011, 100 min.
KOREAN WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: KIM KI-DUK
MED/CAST: Kim Ki-duk

 
Årets vinner fra A Certain Regard i Cannes er en ny 
overraskelse fra en av vår tids største visjonære filmkunstnere. 
En nær tragedie under innspillingen av Kim Ki-duks foreløpig 
siste spillefilm, Dream, rystet ham så kraftig at behovet for 
ro og selvinnsikt ble overhengende. Dette søket drev ham 
til slutt til isolasjon i en spartansk hytte, og til å rette sitt 
spørrende, avslørende kamera mot seg selv. “Hvorfor kan du 
ikke lenger lage filmer?” undrer han. Dette er Arirang – en både 
selvbiografisk dokumentar og et intimt stykke selvterapi.
Innledningsvis er det hans egen karriere som settes under 
lupen, med anekdoter og konkrete temaer i fokus, men 
etterhvert viker de spesifikke minnene hen for mer abstrakte 
følelser og tanker. Kim er en nådeløs selvintervjuer, og tvinger 
frem et nakent og åpenhjertig innblikk i utfordringene som lurer 
i en filmkunstners liv, samt smerten ved raknende vennskap, tvil 
og følelsen av å ha feilet.

A near tragedy during the production of his currently last 
fiction film, Dream, affected him so profoundly that the need 
for calm and soul searching was overwhelming. This search 
eventually led him to isolate himself in a remote cabin, and 
to turn his probing, revealing camera on himself. “Why can’t 
you make movies anymore?” he asks himself. This is Arirang 
– both an autobiographical documentary and an intimate 
piece of self-therapy.

Initially he takes on his own career, focusing on anecdotes 
and generally tangible themes, but eventually specific 
memories fade away in favour of more abstract emotions 
and yearnings. Kim proves himself a ruthless self-
interviewer, and offers up a naked and honest look into the 
challenges of an artist’s life, as well as the pain of dissolving 
friendships, doubt and the feelings of failure.

regISSØr/DIreCtor
Kim Ki-duk er utdannet kunstmaler, og jobbet som manusforfatter 
før han debuterte som regissør med The Crocodile (1996). Utvalgt 
filmografi: Wild Animal (1997), The Isle (OIFF 2000), Bad Guy 
(OIFF 2002), Samaritan Girl (OIFF 2004), Time (OIFF 2006), 
Dream (2008).

Kim Ki-duk has an art degree from Paris, and worked as  
a screenwriter before his directorial debut in 1996 with  
The Crocodile. Selected filmography: Wild Animal (1997),  
The Isle (OIFF 2000), Bad Guy (OIFF 2002), Samaritan Girl 
(OIFF 2004), Time (OIFF 2006), Dream (2008).

arIrang

TIRSDAG 22. ↗ 21:15 ↗ FH, TANCRED
TORSDAG 24. ↗ 19:00 ↗ FH, LILLEBIL

Korea, South
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CoLorFuL
COLORFUL
Japan, 2010, 126 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: KEIICHI HARA
MED/CAST: Kumiko Asô, Keiji Fujiwara, Jingi Irie
WEBSITE: www.colorful-movie.jp

 
Vinner av prisen for beste anime i Japan. Colorful er en 
vakker og gripende japansk anime, basert på en populær 
ungdomsroman av Eto Mori med samme tittel. Fantasi og 
virkelighet blandes effektfullt i en historie med utgangspunkt i 
en ung gutt, Makoto, som har tatt sitt eget liv. En synders sjel 
kommer frem til etterlivets mellomstasjon, og får en ny sjanse. 
Sjelen plasseres i Makotos kropp. Før tiden løper ut, er det nå 
opp til sjelen å ransake sitt tidligere liv og erkjenne hva hans 
største feiltagelse var. Parallelt med dette får vi også vite mer 
om Makotos liv, og de tragiske omstendighetene rundt hans 
død. Resultatet er en film om kjærlighet, tap og anger som det 
er vanskelig å ikke bli beveget av.

Winner of Japan’s top animation prize and adapted from 
a 1998 novel by Eto Mori, Colorful tackles themes not 
normally associated with animation, and explores them with 
both warmth and cold realism – and an unflinching eye.
A sinful soul reaches purgatory in the afterlife, and is given 
a second chance to prove its worth. A young boy, Makoto, 
has just committed suicide, and the sinner’s soul is placed in 
the boy’s body. It is now up to the soul to consider its former 
life and recognize what his biggest mistake was, before 
time runs out. Parallell to this, we also learn more and more 
about Makoto’s life, and the tragic circumstances that led 
to his demise. The result is a beautiful and heartbreaking 
film about love, loss and regret that it is hard to remain 
unaffected by.

regISSØr/DIreCtor
Keiichi Hara fikk sitt internasjonale gjennombrudd med  
Summer Days with Coo (2007).

Keiichi Hara’s international breakthrough was  
Summer Days with Coo (2007).

CoLorFuL

FREDAG 25. ↗ 16:45 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 27. ↗ 16:30 ↗ FH, TANCRED

jaPan

heaven’S Story
HEAVEN’S STORY
Japan, 2010, 278 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: TAKAHISA ZEZE
MED/CAST: Noriko Eguchi, Akira Emoto, Mitsuru Fukikoshi
WEBSITE: http://heavens-story.com

 
Både kritikerpris og pris for beste asiatiske film i Berlins 
Forumseksjon gikk til Heaven’s Story, en av festivalens 
høydepunkter. Heaven’s Story viser oss en rekke tragiske 
hendelser sett fra flere sider. Filmen er delvis basert på 
hendelser fra virkeligheten, og tar opp universelle temaer som 
hevn, skyldfølelse og forsoning. Sato, en åtte år gammel jente 
som sliter med selvmordstanker etter mordet på foreldrene, 
gjenfinner livsgnisten via Tomoki, en ung mann som vil ta hevn 
over mannen som myrdet hans kone og sønn. Da han åtte år 
senere ennå ikke har oppfylt løftet, bestemmer Sato seg for å 
ta hevnen i egne hender.

Heaven’s Story is based on real events, and focuses on 
characters directly affected by acts of violence. After Sato’s 
parents have been brutally killed, the eight-year old girl 
learns about Tomoki, a young man who seeks revenge for his 
murdered wife and son. When eight years later he still hasn’t 
fulfilled his promise, she decides to act on her own thoughts 
of revenge. Heaven’s Story tells of a complex network of 
human lives that are tragically connected through murder 
and vengeance, guilt and atonement. The film won the 
FIPRESCI Prize at the Berlin International Film Festival 2011.

regISSØr/DIreCtor
Takahisa Zeze (f. 1960). Utvalgt filografi: No Man’s Land (1991), 
The Dream of Garuda (1994), Kokkuri (1997), Raigyo (1997), 
Hysteric (OIFF 2000).

Takahisa Zeze (b. 1960). Selected filmography: No Man’s  
Land (1991), The Dream of Garuda (1994), Kokkuri (1997), 
Raigyo (1997), Hysteric (OIFF 2000).

heaven’S Story

SøNDAG 20. ↗ 12:30 ↗ FH, TANCRED
MANDAG 21. ↗ 18:00 ↗ FH, LILLEBIL

jaPan
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arrIetta
KARI-GURASHI NO ARIETTI
Japan, 2010, 94 min.
JAPANESE WITH NORWEGIAN SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: HIROMASA YONEBAYASHI
MED/CAST: Mirai Shida, Ryûnosuke Kamiki,  
Shinobu Ohtake

 
I et stort vakkert hus, i en magisk gjengrodd hage, bor bittelille 
Arrietta på 14 år med sine like små foreldre. I huset bor en 
gammel dame som er lykkelig uvitende om sine hemmelige 
leieboere. Alt de eier lager de fra ting de har lånt. De låner bare 
litt hver gang, så ingen skal legge merke til det. Men å leve 
skjult er ikke så lett. Deres anonyme tilværelse tar brått slutt 
når Arietta blir oppdaget av en ung gutt.

Filmen er en japansk animasjonsfilm inspirert av Mary Nortons 
bokserie The Borrowers. Grunnleggerne av legendariske Studio 
Ghibli hadde vurdert å filmatisere historien i 40 år, før prosjektet 
ble realisert. Filmen ble utgitt i 2010 i Japan, og vant prisen for 
beste animasjonsfilm på Japan Academy Prize samme år.

In a big beautiful house, in a magical overgrown garden, 
tiny 14 year-old Arrietty lives, with her equally tiny parents. 
The house is owned by an old lady, ignorant of her secret 
tenants. Everything the family owns are things they have 
made of borrowed items. They only borrow a little at a 
time, so nobody will notice. But living in hiding is not always 
easy. Their anonymous life suddenly ends when Arietty is 
discovered by a young boy.

The film is a Japanese animation film, inspired by Mary 
Norton’s book series The Borrowers. The founders of 
legendary animation Studio Ghibli had been contemplating 
an adaptation of the book for 40 years before the project 
finally started. The film was released in Japan in 2010, and 
won the award for best animated film at the Japan Academy 
Prize the same year.

regISSØr/DIreCtor
Hiromasa Yonebayashi har jobbet som animatør for Studio Ghibli 
siden 1997, og har tidligere jobbet med filmer som Spirited Away 
(2001). Studio Ghibli er i tillegg til Spirited Away, kjent for filmer 
som My Neighbour Totoro (1988) og Princess Mononoke (1997). 
Arrietta er Yonebayashis debutfilm som regissør, noe som gjorde 
han til Studio Ghiblis yngste regissør.

Hiromasa Yonebayashi has worked as an animator for Studio 
Ghibli since 1997, and has previously worked on films such 
as Spirited Away (2001). In addition to Spirited Away, Studio 
Ghibli is also famous for films such as My Neighbour Totoro 
(1998) and Princess Mononoke (1997). Arriety is Yonebayashi’s 
directorial debut, which made him the youngest director of 
Studio Ghibli.

arrIetta

TIRSDAG 22. ↗ 17:00 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 27. ↗ 12:00 ↗ FH, LILLEBIL

jaPan

gLorIouS aCCIDentS
ACCIDENTES GLORIOSOS
Sweden, Argentina, Denmark, 2011, 60 min.
SPANISH WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: MAURO ANDRIZZI, MARCUS LINDEEN
MED/CAST: Lorena Damonte, Alberto Suarez,  
Ignacio Catoggio, Lili Popovich

 
Bilulykker er umiddelbar kunst og skulpturer skapt på sekunder. 
Iallfall for en viss fotograf i Buenos Aires, som tilbringer kvelder 
og netter på å kjøre rundt i byen på leting etter “den perfekte 
ulykken”. Samtidig er en annen mann på leting etter en 
legendarisk kukksuger som skal være å finne et eller annet sted 
i mørkerommet i en sexklubb for homofile. En mann våkner opp 
etter en hjertetransplantasjon og finner at han besitter
nye og kunstneriske krefter, og en kvinne mottar et siste brev 
fra sin ektemann skrevet rett før han fryser ihjel under en 
av historiens mest dramatiske polarekspedisjoner. Glorious 
Accidents består av ni ulike historier om død og transformasjon, 
og er en del av et krysskulturelt bestillingsverk fra den danske 
filmfestivalen CPH:DOX, hvor ti regissører fra Asia, Sør-Amerika 
og Midtøsten samarbeidet med ti europeiske regissører for 
å lage ti forskjellige filmer. Filmen vant en av hovedprisene i 
Orizzonti-seksjonen ved årets filmfestival i Venezia.

Car crashes are instant art and sculptures made in seconds. 
At least to a certain Buenos Aires photographer, who spends 
his nights driving through the city in search of capturing the 
perfect accident. Meanwhile, another man is trying to find 
a legendary cock sucker who hides somewhere in the dark 
rooms of a gay sex club. A man undergoes a heart transplant 
and wakes up with new and strange artistic powers, and a 
woman receives a last letter from her husband, written just 
before he freezes to death in one of history's most dramatic 
polar expeditions. Glorious Accidents tells nine different 
stories of death and transformation, and is a cross-cultural 
commissioned work initiated by the Danish film festival 
CPH:DOx, where ten directors from Asia, South America 
and the Middle East were paired with ten European directors 
to create ten different films. The film won one of the awards 
in the Orizzonti section at this year's Venice Film Festival.

regISSØr/DIreCtor
Mauro Andrizzi (f. 1980, Argentina) siden 2001 har han regissert 
fire spillefilmer, bl.a. En el Futuro, som var en del av programmet 
under filmfestivalen i Venezia i 2010.

Marcus Lindeen (f. 1980) debutterte som regissør og drama tiker 
i 2006 med forestillingen Ångrarna på Stockholms Stadsteater, 
valgt som et av de beste samtidsstykkene av Dramaten og SVT. 
Filmversjonen har blitt vist på festivaler over hele verden og 
vunnet flere priser, deriblant Beste Dokumentar i Prix Europa 2010.

Mauro Andrizzi (b. 1980, Argentina) has directed four feature 
films, among them En el Futuro, selected for the Venice Film 
Festival 2010.

Marcus Lindeen (b. 1980) made his debut as a director and 
playwright in 2006 with the stage production of Regretters  
at Stockholm City Theater.

gLorIouS aCCIDentS

FREDAG 25. ↗ 16:30 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 26. ↗ 17:15 ↗ FH, LILLEBIL

SWeDen, argentIna, DenMarK
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lmd22lmd2lmd Paul Klee, side 36–37
«Min plads er ligeså vel blandt de døde som blandt de ufødte.»

Afrikas  
grønne mur
Mens hungersnød 
herjer på Afrikas horn, 
har flere afrikanske 
land lansert et 
prosjekt om en 
grønn mur tvers 
over kontinentet. 
Målet er å hindre 
ørkenspredning 
og øke 
matproduksjonen. 
Side 22

Verdens beste 
Siden 1952 har 
filmtidsskriftet Sight 
& Sound hvert tiende 
år kåret tidenes beste 
filmer. Men klarer 
en slik kanonisering 
å holde kontakt 
med filmhistoriens 
forskjellige etapper 
og skille klinten fra 
hveten? 
Side 30–31

Den ensomme 
bokseren
Bokseren Manny 
Pacquiaos løfte om 
å slå knockout på 
fattigdommen viser 
seg langt vanskeli-
gere i politikken enn i 
ringen.  
Side 34

Kvinners mot 
Truls Lie om hva 
mot og engasjement 
har å si i kampen 
mot overgrep og 
massakre. 
Side 32

Wim Wenders 
Den ujevne regissøren 
Wim Wenders viser 
ofte begavelse i 
dokumentarfilmene 
sine. Med Pina føyer 
han et nytt tilskudd 
til en respektabel 
rekke av sympatiske 
kunstnerportretter. 
Side 26–27

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 11    |    NoVember 2011

kull til besvær 
Kina forsøker forgjeves å komme 
seg ut av sin århundrelange  
kullavhengighet. Side 16

bankskandalen i kabul
Kabul bank var en av få suksesser i 
gjenopp byggingen av Afghanistan, helt til 
tidens finansskandale ble avslørt. Side 6–7

eus MaktsentruM
Le monde diplomatique inspiserer 
korridorene i Den europeiske  
sentralbanken i Frankfurt. Side 4-5

Hvor er 
venstresiden?

Kapitalismen opplever sin største krise siden 1930-
tallet, folk tar til gatene verden over i protest mot et 
økonomisk system de mener har gått av hengslene. 
Men den parlamentariske venstresiden er taus. Hvor 
lenge kan dette politiske spillet vare etterhvert som 
folkets sinne stiger?
Zizek om Occupy Wall Street, Halimi om EU og venstresiden,  
reportasjer fra Italia og Latin-Amerika. Side 2,3, 9–15
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lmd22lmd2lmd Alexander Carnera, side 36–37
«Gombrowicz hævder at det totalitære trives uden en totalitær leder.»

Russlands  
militærindustri
Russland er fortsatt 
en av verdens største 
våpeneksportører, 
på tross av få 
investeringer siden 
Sovjetunionens 
kollaps.  
Side 22–24

Livet er en drøm
To av filmkunstens 
milepæler hadde 
premiere for femti år 
siden: Michelangelo 
Antonionis Natten og 
Alain Resnais’ I fjor 
i Marienbad. Begge 
viser en filmkunst-
nerisk selvstendighet 
som til dags dato er 
uovertruffen.  
Side 25–27

Faust og 
kapitalismen
Goethes mesterverk 
brukes til å forstå 
finanskrisen.  
Side 34

Nordisk 
Panorama
Hvad er det fælles 
nordiske i relation til 
film? Er der særlige 
filmiske metoder, 
udtryk, tematikker 
og/eller produkti-
onsforhold, der kan 
tilskrives en specifik 
nordisk identitet eller 
«tone»? 
Side 30–31

Hannah Arendt 
Arendts politiske 
tenkning om 
totalitarisme, 
pluralitet, frihet og 
revolusjon 
er fremdeles like 
aktuell i dag, 35 år 
etter hennes død. 
Side 32–33

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 10    |    OKTOBER 2011

UTOPIEN FORDLANDIA  
Henry Ford forsøkte å bygge drøm-
men om et dydig Amerika midt i 
Amazonas. Side 14–15

FRA GANDHI TIL MAO
Stadig flere indiske intellektuelle uttryk-
ker støtte til maoistgeriljaen i landet.  
Side 16–18

SkUFFELSEN OBAMA
USAs venstreside blir stadig mer skuf-
fet over Obama, som slår tilbake med 
å håne deres forventninger. Side 8-9

FOTO: JUSTiN SUTcLiFFe, POLARiS/ScANPiX

I morgen,  
i morgen …
I 1948 nølte USA med å anerkjenne Israel. I 2011 nøler Obama ikke med å 

blokkere et palestinsk medlemskap i FN. USAs veto tar nok en gang sikte 

på å utsette beslutningen og satse på bilaterale forhandlinger. Israels 

forakt for folkeretten levner disse få sjanser til suksess. 
se side 4–7
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lmd22lmd2lmd Steffen Moestrup, side 32
«Kaurismäki behandler et alvorligt samfundsproblem med humor» 

Revolusjonens 
øyeblikk
Reportasje fra Kairo 
et halvår etter starten 
på den egyptiske 
revolusjon. 
Side 28–29

USAs 
medievalg-
kompleks
Mediefinansieringens 
makt over politikken 
har økt kraftig etter 
at landets høyeste-
rett fjernet taket for 
valgkampfinansiering. 
Politikken er gradvis 
overtatt av et penge- 
og medievalgkom-
pleks som er langt 
mektigere enn kandi-
datene og partiene.
Side 34–35

En hyllest til 
uklarheten
Teknisk kvalitet og 
klipping skal gjøre 
bildene utvetydige, 
rene, krystallklare, 
beroligende, i motset-
ning til virkeligheten. 
Side 36

Klassikere 
uten en tråd
Utskjelt politisk 
pornografi utløste 
tegneserienes 
franske revolusjon. To 
av sjangerens klassi-
kere er aktuelle i nye 
utgaver. 
Side 36–38

Oslo, 31. august
Joachim Triers nye 
film evner å skape 
mentalbilder og 
hypotetiske scener 
som er sjelden kost 
i norsk film, skriver 
Arnstein Bjørkly. 
Side 25–27

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 9    |    september 2011

jugonostalgi 
To tiår etter Jugoslavias oppløsning 
blomstrer nostalgien for fellessta-
ten på Balkan. Side 6–7

politisk voldsspiral
For ti år siden satte 11. september 
terrorisme på dagsorden, uten en klar 
definisjon av fenomenet. Side 10–12

Britisk klassehat
Klasseforakten vokser i spareknivenes 
Storbritannia. Arbeiderklassens chavs
er blitt fritt vilt for mobbing. Side 4-5

Indignerte israelere
Unge israelere kopierer 
sine arabiske naboer og 
de spanske indignados, 
i protest mot boligpriser, 
fallende lønninger og 
budsjettkutt. Protestene 
vitner om en sosial oppvåk-
ning, men de inkluderer 
ikke de fattigste samfunns-
lagene, og overser totalt 
palestinernes situasjon. 
Dette ønsker Breaking the 
Silence å gjøre noe med. 
Organisasjonen publiserte 
nylig beretninger fra 750 
israelske soldater, som 
viser realiteten i den isra-
elske militære kontrollen 
over hjem og åkre, gater 
og veier, eiendommer 
og tid, livet og døden til 
hver eneste palestiner på 
Vestbredden og Gaza.  
Se side 12–14

FOTO: JUSTin SUTcliFFE, POlARiS/ScAnPiX

Gjeldsopprøret
Gjeldskrisen har underkastet europeiske stater udemokratiske institusjoner. Folkets 
skjebne i Hellas, Portugal og Irland bestemmes ikke lenger i parlamentene, men i kor-
ridorene til Den europeiske sentralbanken, EU-kommisjonen og IMF. I Spania, Hellas 
og England vender folk seg mot systemet og krever reelt demokrati. se side 2, 7–13.
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lmd222lmd2lmd Alexander Carnera, side 36–38
«Melankolikerens sarte blik skærer igennem livets blindværk.»

Pliktens kirurgi
Krigen fortsetter. 
Fire måneder etter 
FNs sikkerhetsråds 
resolusjon sier NATO 
nå åpenlyst at målet 
er å fjerne Gaddafi-
regimet. Det sivile 
samfunnet betaler 
en dyr pris i krigen. 
Fra sitt eksil forteller 
den store libyske 
forfatteren Ibrahim 
al-Koni om sin 
smerte over landets 
skjebne.   
Side 32

Løgn og 
forbannet alvor
Umberto Eco har 
skrevet en svært 
ambisiøs roman 
om den moderne 
antisemittismens 
røtter, Sions vises 
protokoller, for å 
vise hvordan en 
gitt mentalitet av 
løgn, fordreining 
og forfalskning 
kan lede til så vel 
massepsykose som 
privat psykose.   
Side 34–35
 

Sommer
filmene
Årets sommerfilmer 
kretser rundt parfor-
holdets velkjente 
problemstillinger. Det 
ulykkelig forelskede 
paret i den ene filmen 
har fine følelser, men 
litt for mye av dem. 
Hovedrollene i den 
andre har et nesten 
usunt pragmatisk 
forhold til parrings-
leken.  
Side 28–29

Fra et 
jurymedlem
Hvordan vurderer 
man filmer opp mot 
hverandre for å kåre 
en vinner? Og hvorfor 
havner kvinner så 
ofte i bakgrunnen på 
filmlerretet?  
Side 26–29

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 7    |    juli 2011

Ugandas konger 
De tradisjonelle kongedømmene  
i Uganda krever land og mer  
politisk makt. Side 16–17

Utdatert atomkraft
Fukushimaulykken har sådd tvil om en 
teknologi som nærmest ikke har utviklet 
seg siden 1960tallet. Side 22–24

revolUsjonens egypt
Hva har skjedd i Egypt siden Mubarak 
ble kastet i vår? Reportasje fra rev
olusjonens ukjente episenter. Side 4-5

Jordboer nummer sju milliard er ventet senere i år. Innen 2050 vil vi være ni milliarder. Befolkningen 
blir stadig eldre i Kina så vel som i Europa. I Russland synker innbyggertallet raskt, mens Afrika er på 
vei inn i en demografisk overgang. En rekke faktorer – epidemier, kriger, politisk kaos, kulturelle prak

siser – virker inn på klodens demografi. Men et spørsmål består: Kan vi bli for mange?

Se side 11–18

Overbefolket?
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lmd22lmd2lmd Albert Camus, side 34–35
«Hvor er det berusende at føle sig som en Vorherre.»

Ukrainske 
eventyr
Han er Ukrainas mest 
kjente samtidsfor-
fatter, men skriver på 
russisk. Romanene 
hans er befolket av 
depressive pingviner 
og ville visjoner, men 
handler likevel alltid 
om politiske spørsmål. 
Andrej Kurkov følger 
Gogol: Når virkelig-
heten er for absurd, 
må fiksjonen vise 
sannheten. 
Side 32-33

Avmaktens 
styrke
Hva betyr etikk i 
dagens internasjonale 
politiske klima, eller 
i samtalen mellom 
en selv og andre? 
Hvordan gir gudstroen 
eller kjærligheten 
mening for et liv? 
Truls Lie intervjuer 
Asbjørn Aarnes. 
Side 36–37
 

Nasjons
tegneren
Han er Simpsons-
skaper Matt Groen-
ings favoritt. Med 
satiriske striper og 
karikatur er og selv-
biografi har tegneren 
Lat vært en av Malay-
sias fremste nasjons-
byggere.     
Side 38

Mad Men og 
tv-serienes 
revolusjon
Dette er serien som 
sier noe vesentlig 
om tidsånd, nær 
fortid, identitet, 
svik og begjær. 
Og om hvordan 
tv-serien er blitt et 
anerkjent medium 
for filmkunst i en tid 
da filmbransjen har 
mistet gnisten. 
Side 25–29

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 6    |    juni 2011

Honduras 
Kuppmakerne har gitt etter for mot
standsbevegelsens krav, og styrtede 
Zelaya er tilbake i landet. Side 22–24

palestinas arabiske vår
Tusenvis av palestinske flyktninger 
marsjerte i mai fredelig mot Israels 
grenser. Side 9–10

Quo vadis, pakistan?
Likvideringen av Osama bin Laden 
i Pakistan har avdekket militær
vesenets famlende makt. Side 4-6
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Amerikansk hypervirkelighet  33 DokumentAr: 

tre avslørende filmer  32 ett lAnD, én forfAtter:

James kelman  38

Film, medier & politisk filosofi

kunstneres etos
Alexander Carnera om debatten om  

kunstnerstøtten som raser i Danmark.
 se side 36-37

Film. Etter den beherskede The Wrestler leverer Darren Aronofsky 

noe som ligner en katalog over egne fortrinn og svakheter som 

regissør. Det ser ut som han forholder seg til Kunstfilm som Village 

People til indianere og politimenn. Likevel er Black Swan en tour de 

force av visuelle finter og fortellerteknikk.

 fjær&
Vinger

Aronofskys briljante idémiks og svake visjoner
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og at vi kun har set spidsen af isbjerget 
med hensyn til de konsekvenser, transfor-
mationen rummer.  

Steffen Moestrup. © norske LMD

oesTRUp
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

har overtaget såvel farens 
som morens rolle i familien Dolly. Hun 
hugger brænde, forbereder morgenmaden 
af de få rester hun kan finde, terper lektier 
med sine små søskende og lærer dem at 
bruge en riffel, klipper sin mors hår, vogter 
det faldefærdige hus for ubudne gæster 
og – kort inden i filmen – igangsætter en 
skæbnesvanger søgen efter sin far. 

Vi befinder os i et af Amerikas rand-
områder. Et af dem, der er mange af, men 
som man sjældent hører om i amerikanske 
film, hvor New York og Los Angeles er de 
steder, der typisk portrætteres. Et mang-
foldigt Amerika er et mærkværdigt overset 
fænomen på film. 

Familien bor i Ozark i det sydlige Mis-
souri, et fattigt område befolket af white 

-eksistenser, der er i familie med hin-
anden på kryds og tværs. Et sted præget 
af selvtægt, hvor maden findes på jagt, 
og hvor metamfetaminproduktion er en 
udbredt udvej for at klare dagen og vejen. 
Et sted, hvor man byder på joints og junk, 
ligeså ofte som vi andre byder på en kop 

Fattigdommen er udtalt men stoltheden 
intakt hos familien Dolly. Da naboerne er 
ved at flå et dyr, og Rees lillesøster foreslår, 
at de kan bede naboerne give lidt af kødet 
til dem, siger Ree med en bestemt tone: 

Never ask for what ought to be offered.»

Den imponerenDe styrke ved Debra 
Graniks filmatisering af Daniel Woodrells 

Winter’s Bone er en yderst dra-
gende, ærlig og indlevende miljøskildring. 

white trash-skildringer på film 
har det med at forfaldne til det komiske 
og distancerede som i Frygtelig Lykkelig 
(2008) og Fargo (1996) eller det senti-
mentale som i That Evening Sun (2009). 
Winter’s Bone formår at fralægge sig både 

det kitschede og det sentimentale. I steder 
fremstår filmen som en monumental for-
tælling om familiebånd, ansvar og moral.

Alt for mange af de anmeldelser af 
Winter’s Bone, jeg har læst, røber alt for 
meget af handlingen. Dette er i den grad 
en film, der kan ødelægges, hvis man ken-
der for meget til filmens plot. Mit referat 
vil derfor blot være en skitse, som forhå-
bentlig ikke vil ødelægge oplevelsen for 
læseren.

Rees far Jessup er forsvundet. Og det 
er ikke første gang. Hun ved, at han ofte 

bevæger sig på kanten af loven og ikke 
kan lade være med at fremstille metamfe-
tamin. Nu vil politiet have ham til at stille 
for retten, ellers tager de huset fra fami-
lien. Skal de fortsat have et hjem, må Ree 
altså indlede en søgen efter faren. Moren 
er ingen hjælp til. Hun er på depressiv vis 
for længst kravlet helt ind i sig selv og har 
ikke i sinde at komme ud. Der er heller 
ikke meget hjælp at hente fra de folk, Ree 
opsøger på sin vej, det være sig Teardrop, 
den bryske bror til Jessup, «veninden» 
der lider under et fatalt ægteskab eller 
den frygtindgydende Thump Milton, der 
om nogen kan siges at være boss her på 
egnen. Ingen siger reelt noget, for alle 
har noget på hinanden. Indavlen trives 
i Ozark og forstærker hemmeligheds-
kræmmeriet. 

et referat gør på ingen måde filmen ære. 
Winter’s Bone lever på en række vellyk-
kede elementer, der fungerer i symbiosen. 
Dokumentariske studier af en kvægauk-
tion og et musikalsk møde, der for en stund 

bryder den knugende tone. Scener, hvor 
ingen fysisk handling manifesteres, men 
hvor al anspændtheden ligger i det usagte 
og ugjorte. Landskabsbilleder som er alt 
andet end pynt, men i stedet fortæller 
væsentligt om den fortættede stemning. 
Den omfattende brug af lokale musikere 
som Marideth Sisco og Billy Ward bidra-
ger desuden betydeligt til filmens særegne 
lydside og er på ingen måde – som enkelte 
anmeldere har antydet – et overflødigt, 
folkloristisk præg.

Debra Granik (født 1963) er sandsynlig-
vis et navn, der siger 
de færreste noget. Før 
Winter’s Bone har hun 
lavet en række kort-
film – blandt andet 
den Sundance-beløn-
nede «Snake Feed» 
(1998) – samt spil-
lefilmen Down to the 

Bone (2004). Også sistnevnte er en intens 
miljøskildring, der tematiserer afhængig-
heden af narkotika ved at portrættere en 
arbejderklasse-mor, der ved siden af sit 
heroin-misbrug skal passe sine to børn. 
Den er desuden kendetegnet af en rå æste-
tik, fortrinvist håndholdt kameraarbejde 
med billeder optaget på digital video. 

I Winter’s Bone forfiner Granik sit fil-
miske udtryk uden på nogen måde at gøre 
det lækkert eller over-produceret, og så 
finder hun uvurderlig støtte i en række 
ekspressive og yderst troværdige præsta-
tioner fra John Hawkes (kendt fra blandt 
andet tv-serien Deadwood), Dale Dickey og 
ikke mindst 20-årige Jennifer Lawrence i 
titelrollen. Trods et stedvist lidt for kønt 
ydre, formår Lawrence at kropsliggøre 
en balance mellem skrøbelig teenager og 
udholdende house keeper. 

Ree er modig indtil marven. Og den 
film, der fortæller hendes skæbne, går lige 
så dybt. 

© norske LMD
Debra Grani, Winter’s Bone. På kino fra 28. januar.

 Winter’s Bone er en dragende spændingsfilm, et velspillet familieportræt 
og ikke mindst den mest indlevende skildring af det fattige, hvide USA, på lang tid.

Helt ind i marven
awrence har overtaget såvel farens som morens rolle i «white trash»-familien dolly i debra Graniks Winter’s Bone. 

«Ree er modig indtil marven. 
Og den film, der fortæller 

hendes skæbne, går lige så dybt. 
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Kulturen som forsakes for å redde sin renhet 

Et land som alle andre
Israel. Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat. 
Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én 
sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.

Slavoj ŽiŽek
Filosof, Ljubljana.

Ifølge ulIke medier kom-
mer det stadig flere initiativ 
i Israel fra offisielle orga-
ner, rabbinere, private 
organisasjoner og lokale 
beboergrupper for å 
forhindre stevnemø-
ter og ekteskap mel-
lom palestinere og 
israelere. 

I Øst-Jerusa-
lem patruljerer 
borgervernak-
tige grupper for 
å hindre ara-
biske menn i å være 
sammen med lokale 
jødiske jenter. Kommu-
nestyret i Petah Tikva har 
opprettet en støttetelefon 
som foreldre og ven-
ner til jødiske kvinner 
som omgås palestinere 
kan bruke til å infor-
mere dem om dette 
– jentene blir deretter 
behandlet som patologiske tilfel-
ler og sendt til psykolog. Kommu-
nestyret i Kiryat Gat har lansert 
et program i skolene for å advare 
jødiske jenter om farene ved å 
gå ut med lokale beduinmenn – 
jentene blir vist en film kalt «Til 
sengs med fienden» der blandede 
par kalles et «naturstridig feno-
men». 

Rabbi Shmuel Eliyahu sier 
til en lokal avis at å «forføre» 
jødiske jenter «bare er en annen 
måte å krige på» for arabiske 
menn. En religiøs organisasjon 
kalt Yad L’achim gjennomfører 
militæraktige operasjoner for å 
redde kvinner fra «fiendtlige» 
arabiske landsbyer. En regjerings-
støttet tv-kampanje (som senere 
ble trukket tilbake) oppfordret 
israelske jøder til å informere om 
slektninger i utlandet som står 
i fare for å gifte seg med ikke-
jøder. I denne konteksten er det 
ikke overraskende at mer enn 
halvparten av de israelske jødene 
i en undersøkelse i 2007 svarte at 
å inngå ekteskap med andre fol-
kegrupper burde sidestilles med 
«landssvik»! 

For å gi det hele en komisk 
slagside, åpnet et hebraisk religi-
øst råd for noen måneder siden 
opp for ett unntak: Jødiske kvin-

ner 
kan 

gå til sengs 
med arabere hvis 

det er for å få tak i 
informasjon om anti-isra-

elske aktiviteter (altså hvis det 
er del av et spionoppdrag). Men, 
som rådet var påpasselig å legge 
til, det er mer passende å bruke 
ugifte, promiskuøse kvinner til 
dette formålet.

AsymmetrIen mellom kjønnene 
er det første som slår oss her. Det 
som plager vokterne av den jødis-
ke renhet, er at jødiske jenter lar 
seg forføre av palestinske menn 
(og ikke jødiske menn som forfø-
rer palestinske jenter – det er sik-
kert ok, fordi det ydmyker pales-
tinske menn og viser den jødiske 
viriliteten). Eller for å sitere 
Haim Shalom, lederen velferds-
seksjonen i kommunen Kiryat 
Gat: «I sin uskyld, blir jentene 
med araberne som utnytter dem». 
Legg merke til at nazistene for-
søkte å bekjempe det samme på 
slutten av 1920-tallet og begyn-
nelsen av 1930-tallet: De var ikke 
redde for at jødiske jenter skulle 
forføre tyske menn, men at de 
sleske, dekadente og utnyttende 
jødiske mennene skulle forføre 
uskyldige ariske jenter.

Det som gjør disse kampan-
jene så nedslående, er at de 
blomstrer i en tid med relativ 
fred, i det minste på Vestbredden. 
Enhver som er genuint interes-
sert i fred vil ønske velkommen 
sosialisering mellom palestinske 

og 
jødiske 

ungdom-
mer som en 

måte å dempe spen-
ningene på og legge 

til rette for sameksistens. 
Hvem er vel redd for slike freds-
utsikter? 

For litt over et tiår siden ble 
Israel ofte rammet av terroran-
grep, og de liberale, fredselsken-
de jødene gjentok til stadighet 
mantraet om at de selvfølgelig så 
uretten i okkupasjonen av Vest-
bredden, men at for å få til reelle 
forhandlinger måtte den andre 
siden stoppe terrorangrepene. 
Hvis terrorangrepene fortsatte 
ville det israelske etablissementet 
bare bli tøffere og staere, og avvi-
se ethvert kompromiss om gren-
ser. Nå har det i en del år ikke 
vært noen terrorangrep i Israel 
(hvis vi ser bort fra trefningene 
på grensen til Gaza). Den eneste 
terroren er det lavintense presset 
mot palestinerne på Vestbredden 
(brenning av avlinger og moskeer, 
forgifting av brønner). Likevel er 
resultatet nøyaktig det motsatte 
av Israels erklærte vilje til å trek-
ke seg ut av Vestbredden: Stadig 
flere bosettinger på Vestbredden 
og likegyldighet overfor palesti-
nernes vanskelige situasjon. Må 
vi dermed gå til det triste skrittet 
å konkludere at om vold ikke fun-
gerer, så fungerer avstandstaken 
fra vold enda mindre?

soyons reAlIstes, demAn-
dons l’ImpossIble – vær realis-
tisk, krev det umulige. 68-slag-
ordet gjelder også for Israel-
Palestina-konflikten. Hvis det er 
noe vi kan lære av de endeløst 
uthalte forhandlingene, så er 
det at hovedhinderet for fred er 
nettopp det som framstilles som 

den 
realis-

tiske løsningen, 
nemlig to separate 

stater. Selv om ingen av 
partene egentlig ønsker den 

(Israel vil sannsynligvis foretrek-
ke en del av Vestbredden som de 
er klare til å gi fra seg til Jordan, 
mens palestinerne betrakter 
deler av Israel fra før 1967 som 
palestinsk) er tostatsløsningen av 
en eller annen grunn blitt aksep-
tert av begge parter som den 
eneste mulige løsningen. Begge 
sider utelukker som en umulig 
drøm den enkleste og mest opp-

lagte løsningen: en sekulær stat 
med to nasjoner som omfatter 
hele Israel pluss de okkuperte 
territoriene og Gaza. Til de som 
avviser denne enstatsløsningen 
som en utopisk drøm diskvali-
fisert av en lang historie med 
vold og hat, bør man svare at 
den to-nasjonale staten på ingen 
måte er utopisk, den er allerede 
et faktum. Realiteten er at Israel 
og Vestbredden i dag er én stat 
(hele territoriet kontrolleres de 
facto av én suveren makt, sta-
ten Israel) delt opp av interne 
grenser. Dermed må målet være 
å avskaffe apartheiden og for-
vandle denne de facto-staten til 
en sekulær demokratisk stat. 

For å unngå enhver misforstå-
else, dette impliserer på ingen 
måte en «forståelse» for terror-
handlinger, snarere tvert imot 
gir dette perspektivet det eneste 
grunnlaget for å kritisere ter-
rorangrepene uten dobbeltmoral. 
Jeg er svært klar over den jødis-
ke kulturens unike bidrag til ver-
dens kultur, vitenskap og kunst, 

og de enorme 
lidelsene jødene 

led under i over 
tusen år. Det som gjør 

meg trist er at mange israelere 
later til å gjøre alt det de kan for 
å forvandle den unike jødiske 
nasjonen til bare en nasjonalstat 
blant mange andre, og ofte mer 
grådig, blant mange andre.

for et århundre sIden utla 
Gilbert Keith Chesterton religi-
onskritikernes grunnleggende 
blindspor: «Folk som begynner 
å slåss mot Kirken for frihet og 
menneskelighet, ender opp med 
å gå vekk fra frihet og men-
neskelighet for bare å slåss mot 
Kirken. […] Sekularistene har 
ikke ødelagt de guddommelige 
ting, men de har ødelagt de 

sekulære, hvis det er noen trøst 
for dem.» Stemmer ikke dette 
også for religionsforkjemperne? 
Hvor mange fanatiske forsva-
rere av religion startet ikke 
med rabiate angrep på samti-
dens sekulære kultur for så å 
ende opp med å forsake enhver 
meningsfull religiøs erfaring? 
På lignende vis er mange libe-
rale så ivrige etter å slåss mot 
anti-demokratisk fundamenta-
lisme at de ender opp med å gå 
vekk fra frihet og demokrati for 
bare å krige mot terror. Enkelte 
av dem elsker menneskeverdet 
så mye at de er rede til å legali-
sere tortur – den ytterste ned-
verdigelsen av mennesket – for 
å forsvare det. 

Det virkelig triste er at det ser 
ut som om vi må utvide denne 
lista til å inkludere de israelske 
forsvarerne av jødisk renhet: 
Deres ønske om å verne den er så 
innstendig at de er rede til å for-
sake selve kjernen i den jødiske 
identiteten.

Oversatt av R.N. 

«enkelte elsker menneskeverdet så 
mye at de er rede til å legalisere 
tortur – den ytterste nedverdigelsen 
av mennesket – for å forsvare det.
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Wikileaks 
og mytene om de sosiale mediene.

 

 skyter tilbake
med

kamera

slik at de nå

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Hver fredag demonstrerer de palestinske ungdommene

 i landsbyen Ni’lin på Vestbredden, som mistet 

Demonstrasjonene er imidlertid ikke palestinernes eneste våpen i kampen for

B’Tselem startet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommene

begynt å dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

 over 3000 mål da den israelske muren ble bygd.

og den israelske hærens overgrep, 
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Stasiuk om det hedenske Polen Side 34
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Komisk propaganda Side 38

Film, medier & politisk filosofi

Slavoj Žižek om Mao  
og hvorfor kineserne har klart å  
kombinere autoritært partistyre  

med full kapitalisme.
 se side 36–37

 truLS LIE
Regissør og filmkritiker.

Det er umulig dette her. Man kan rett og 
slett ikke bare skrive en festivalrapport fra 
Venezia. Nærmere 200 filmer, det går bare 
ikke an å få med seg alle på en drøy uke. 
Og de filmene jeg valgte har etterlatt seg et 
hav av bilder som det nærmest er umulig 
å formidle strukturert eller objektivt. Men 
i det minste gir to regissører et tydelig 
sterkere inntrykk, nemlig Isaac Julien og 
Vincent Gallo. 

Festivalsjef Marco Müller skriver i 
festivalprogrammet at de denne gangen 
har «gjenoppfunnet og fornyet» festiva-
len. Han påstår at de i utgangspunktet var 
fordomsfrie, valgte uten forhåndskriterier, 
og lot det enestående ved den enkelte film 
gjelde. Nåja, han om det. Festivalen har 
forfalt, vil jeg hevde etter å ha vært her de 
siste fire årene. Selv om jeg ikke ser mer 

enn en brøkdel av filmene. Tre eksempler 
illustrerer dette. 

Storfilmen Miral fra den offisielle kon-
kurransen er en skuffelse. Stjerneregissør 
Julian Schnabel har laget et historisk fik-
sjonsdrama fra palestinernes Midtøsten. 
Filmen handler om den idealistiske Hind 
Husseini som drev jentebarnehjemmet 
Dar Al-Tifel i Jerusalem i 1948. Filmen 
følger etter hvert palestinernes opprør 
mot israelsk undertrykkelse i den andre 
intifadaen, men den fokuserer også på det 
personlige dramaet i forholdet mellom 
jentungen Miral og hennes far. Moren dør, 
Miral havner som sjuåring på Dar Al-Tifel, 
men tilbringer helgene sammen med faren. 
Hun blir politisk engasjert, forelsker seg 
i en palestinsk aktivist, og plasserer som 

17-åring en bombe i en kino full av israelske 
offiserer. Døden er som kjent Midtøstens 
politiske språk. Og døden er også stadig på 
besøk når alle Miral elsker dør, en etter en. 

Men hvorfor må arabiske Miral og 
hennes far hele tiden snakke sammen på 
gebrokkent engelsk? På filmens overfylte 
pressekonferanse forklarer regissør Schna-
bel selvsikkert at det er stor forskjell på 
kunst og underholdning (han forsto for 
eksempel ikke hvordan New York Times 
kunne ha en seksjon kalt «Art & Leisure»). 
Jeg får mikrofonen og spør ham om hvor-
for han valgte engelsk dialog mellom 
arabere, vi vet jo alle hvor komisk engelsk-
språklige tyskere er i krigsfilmer fra andre 
verdenskrig? Så skjer det: Produsenten 
hans nærmest roper til meg om jeg over-
hodet kan huske at Mozart og Gandhi 

DødensVenezia
Filmfestivalen i Venezia er muligens kunstnerisk døende, men viser glimt av storhet i de smale filmene

➜

Essayfilmen viser seg standhaftig 
overfor filmindustrien. Under film-
festivalen i Venezia overrasket 
Vincent Gallo og Isaac Julien posi-
tivt, mens Sofia Coppola var en 
skuffelse. Som et gjennomgangs-
tema i filmkunsten, hadde også 
en rekke filmer i Venezia dødens 
mange former som motiv.

Vincent Gallo ble buet ut for Promises Written in Water, tildelt prisen for beste skuespiller for sin innsats som jaget afghaner i Essential Killing (bildet).

E
r demografi bare utslitte kli-
sjeer uttalt i ditt navn?

«Menneskehetens fød-
selstall er eksplosive». Nei, 

i flere tiår har fødselsratene sunket 
tydelig over hele verden, i tråd med 
det man kaller «den demografiske 
overgangen», perioden der tidligere 
høye fødsels- og dødstall synker 
betraktelig. 

«Vi står overfor en befolk-
ningseksplosjon». Uansett hva som 
påstås, bomben eksploderer ikke. 
Det dominerende fenomenet i det 
21. århundret vil ikke være rask 
befolkningsvekst, men befolknings-
aldring.

«Overbefolkning kommer til å 
kvele planeten». Nei, konsentrasjo-
nen av mennesker i små områder, 
som følge av urbaniseringen, vil 
føre til avfolkning i andre deler av 
verden.

«Vi i Nord vil oversvømmes 
av innvandrere fra Sør.» Denne 
påstanden tar ikke høyde for de nye 
migrasjonsstrømmene som skapes 
av mobilitet i ordets mange betyd-
ninger, deriblant svært store interne 
forflytninger i Sør. 

Summa summarum, det eksis-
terer ingen «verdensbefolkning». 
Dette er en meningsløs sekkebe-
tegnelse, som innbefatter så mange 
ulike virkeligheter at bare å bruke 
ordet er å blande hummer og kana-
ri. Guinea og Portugal har omtrent 
like stor befolkning (10,8 og 10,7 
millioner).1 Kan man dermed slutte 
at de to landene har omtrent samme 
plass i den globale demografien? 
Sannsynligvis ikke. Alle indikato-
rene er forskjellige: Den naturlige 
befolkningsveksten i Guinea er for 
eksempel svært positiv (+ 3 pro-
sent), mens den i Portugal er nega-
tiv (- 0,1 prosent).

Demografiske inDikatorer for 
»verdensbefolkningen» dekker ofte 
over den reelle dynamikken – den 
mellom land med høy fødselsrate og 

lav forventet levealder (som Niger 
og Mali) og land der fødselsraten 
er så lav at den ikke kompense-
rer for dødsraten (som Russland 
og Japan). I tilfellet Japan, skyl-
des dødsratens merkbare oppgang 
på 2000-tallet ikke dødelig atferd 
eller forfall i helsevesenet, men ute-
lukkende at befolkningen er blitt 
eldre. Situasjonen er annerledes i 
Russland (se egen artikkel på side 
16–18).

Verden består av svært ulike 
befolkninger, med ulike demogra-
fiske indikatorer og bosetnings-
mønstre, noe som går fram av de 
enorme variasjonene i befolknings-
tetthet (fra 1141 innbyggere per 
km2 i Bangladesh til 5,9 i Gabon). 
Også her stirrer vi oss blinde, hvis 
vi bare fokuserer på middelverdien 
av dette aggregatet.

Det 20. århundret ga en utvik-
ling uten sidestykke. Planetens 
befolkning ble firedoblet (fra 1,6 
milliarder i 1900 til 6,1 milliarder i 
2000). Til grunn for denne veksten 
lå fire nye fenomen. Fra slutten av 
1700-tallet begynte dødeligheten å 
synke i enkelte land på den nord-

lige halvkule (blant barn, tenårin-
ger og mødre). Dette fenomenet 
spredde seg til landene i Sør på 
1800- og 1900-tallet (for eksempel 
i India fra 1920-tallet). Årsakene 
var medisinske og farmasøytiske 
framskritt, mer hygienisk bevissthet 
og tekniske framskritt i landbruket 
som ga et mer regelmessig og vari-
ert kosthold. På to århundrer har 
andelen nyfødte som dør før de 
fyller ett år sunket i snitt med 80 
prosent i verden, men den har blitt 
delt på femti i de meste utviklede 
landene. Dødeligheten blant barn 

og tenåringer har sunket enda mer, 
i likhet med hos fødende kvinner. 
Resultatet er en endring i kjønnsba-
lansen: Det «svake» kjønnet er blitt 
demografisk sterkest.

Dessuten lever folk lenger på 
grunn av forbedringer innen medi-
sin og helsevesen siden slutten av 
1970-tallet. Automatisering har i til-
legg gitt bedre arbeidsforhold. Dette 
har økt den forventede levealderen, 
som nesten har doblet seg på et 
århundre (fra 37 år i 1900 til 69 år 
i 2010).

Den historiske nedgangen i 
fruktbarhet har medført en tydelig 
demografisk oppbremsing. Den årli-
ge vekstraten er gått fra et historisk 
maksimum på mer enn 2 prosent 
på slutten av 1960-tallet (en rekke 
land startet da den demografiske 
overgangen) til 1,2 prosent i 2010. 
På femti år økte verdensbefolk-
ningen dermed med 142 prosent: 
fra 2,5 milliarder i 1950 til 6,1 mil-
liarder i 2000. Ifølge de moderate 
framskrivningene til FN vil klodens 
befolkning være 9,1 milliarder i 
2050. Er det for mye? Selv om 
alle disse 9,1 milliardene flyttet til 
USA ville USAs befolkningstetthet 
fortsatt være mindre enn tettheten i 
Paris-regionen (Île-de-France).

BefolkningsalDring vil bli det 
dominerende fenomenet i det 21. 
århundret. Aldringen kan måles 
enten i økt andel eldre (5,2 pro-
sent i 1950 mot 7,6 prosent i 2010 
og 16,2 prosent i 2050, ifølge FNs 
framskrivninger)2 eller utviklingen 
til medianalderen (24 år i 1950, 29 
år i 2010 og rundt 38 år i 2050).3 
Høyere forventet levealder utvider 
befolkningspyramiden på toppen, 
mens lavere fødselsrate gir mindre 
unge i bunnen. Konsekvensene er 
spesielt store i land som gjennomgår 

en «demografisk vinter», der frukt-
barhetstallene i flere tiår har vært 
langt lavere enn det som kreves for 
å erstatte generasjonene (dvs 2,1 
barn per kvinne). I disse landene 
må en betraktelig vekst i fruktbar-
het (og ikke for sent, siden antallet 
kvinner i reproduktiv alder syn-
ker) eller en tilflytning av unge og 
fruktbare folk til for å sikre stabilt 
folketall. 

Men man må også se på øknin-
gen av personer over 65 år i abso-
lutte tall – det som kalles «geronto-
vekst»: 130 millioner i 1950, 417 
millioner i 2000, og trolig 1,486 
milliarder i 2050. Skillet mellom 
befolkningsaldring og gerontovekst 
viser svært forskjellige tendenser 
i ulike land. I enkelte land utvikler 
de to fenomenene seg ikke likt, 
eksempelvis fordi et migrasjons-
system tilfører en ung befolkning 
og reduserer den eldre. 

Urbanisering framstår som et 
annet sentralt fenomen. I 2008 var 
befolkningen i byene for første gang 
større enn på landsbygda, ifølge FNs 
tall (metodene er omdiskutert, men 
ikke grunnlaget).4 Dette er det store 
paradokset i det 21. århundret: 
Aldri har verdens befolkning vært 
så stor, og samtidig så konsentrert 
i små områder. Verden metropolise-
res uunngåelig av tre ulike årsaker. 
Den første er tertiærsektorens vekst 
i de mest befolkede byområdene, 
som tiltrekker seg et overskudd 
skapt av produksjonsvekst i land-
bruket. Den andre årsaken er at folk 
vil ha flere yrkesmuligheter, i en tid 
med økende variasjon i yrker, frivil-
lig eller ufrivillig mobilitet og fattig-
dom på landsbygda. Den tredje .../ 

Mennesker og tall

Falske påstander om 
verdens befolkning

Epidemier, kriger, politisk 

kaos, kulturelle praksi-

ser – en rekke faktorer innvirker på et lands demografi. 

Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å 

skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert 

av «sjokkterapien» på 90-tallet (se side 16–18). Egen-

oppfatningen folkeslag har påvirker også antallet. I en-

kelte epoker har frykt for overbefolkning dominert, mens 

i andre epoker har det vært redsel for avfolkning (se side 

14–15). Kinas økonomi har nytt godt av en «demogra-

fisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes 

(se side 12–13), i likhet med de fleste andre land på klo-

den. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 

21. århundrets dominerende demografiske tendens. 

Gérard François Dumont
Professor ved Université de Paris-Sorbonne, leder for tidsskriftet Population & Avenir.

JorDens
Befolkninglmd

{Det «svake» kjønnet er blitt 
demografisk sterkest.

Befolkningsutvikling
Etter flere århundrer med 
stagnasjon ble befolknin-

gen seksdoblet fra 1800 til 
2000. KILDE: FN
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Kartografi av Philippe Rekacewicz,  
med hjelp fra Agnès Stienne 

film ✴ litteratur ✴ kritikk
månedens essay: den BOdFÆRdige dOmmeR
Film: dReyeR ✴ FORtellingeR FRa saunaen 
 ✴ asBjøRn aaRnes ✴ tegneseRieteRapilmd222lmd2lmd

Andrej Kurkov, side 32

«Måtte Gud bevare vår  
kjære lærer Janukovytsj!»

Røyk ogRøyk og
Reklame

Dette er serien som sier noe vesentlig om tidsånd, nær fortid, identitet, svik og 
begjær. Full av overraskende vendinger og forviklinger. Full av røyk og alkohol. 
En verden der krigen var kald og markedet like optimistisk som tidsånden.

en tid foR 
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I 
juni 2011 annonserte den afghanske sen-
tralbanksjefen, Abdul Qadir Fitrat, fra et 
hotell utenfor Washington at han gikk av. 
Og at han hadde flyktet til USA «i frykt 

for sitt eget liv». Allerede i april avslørte 
han for det afghanske parlamentet – med 
nøyaktige tall og navn – en finansskandale 
uten sidestykke i Kabul Bank, landets første 
privatbank som så vidt unngikk konkurs i 
august 2010. 

Ifølge de siste tallene fra sentralbanken har 
sjefen i Kabul Bank lånt ut og tapt 579 mil-
lioner dollar i innskudd. Legger vi til renter og 
lån skjult som representasjons- og administra-
sjonsutgifter, stiger beløpet til 914 millioner 
dollar. I forhold til størrelsen på den afghanske 
økonomien, med en reell BNP på knappe 7 mil-
liarder dollar i 2011 ifølge Det internasjonale 
pengefondet (IMF), er den relative størrelsen 
på disse tapene uten sidestykke i moderne 
finanshistorie. Skandalen kaster et grelt lys på 
den endemiske korrupsjonen som hersker i Afg-
hanistan og viser president Hamid Karzais full-
stendig manglende evne til å gjøre noe med den. 
Tre år før de amerikanske troppene etter planen 
skal trekke seg ut av landet tenker entreprenø-
rene bare på en ting, nemlig å profittere på den 
internasjonale bistanden før den forsvinner. 

«Det som gjør historien om Kabul Bank 
enda sørgeligere, er at banksektoren for kun 
kort tid siden ble sett på som en av få sukses-
ser i gjenoppbyggingen,» sukker Wiliam Byrd, 
tidligere leder for Verdensbanken i Afghanis-
tan. Blant de som tjente store penger på Kabul 
Bank finner vi en bror av president Karzai, 
Mahmood, og Abdul Hassin Fahim, bror til 
den første visepresidenten. Ifølge en intern 

kilde har sentralbanken avdekket 207 «låne-
mottakere»: parlamentsmedlemmer, ministre, 
provinsguvernører, kunstnere, et fotballag, 
valgkampledere.1

Brytekamp med ImF
Innen en halvtime etter at Fitrat annon-
serte sin avgang kalte Karzais regjering det 
for «forræderi». En arrestordre ble sendt til 
Interpol og den amerikanske ambassaden i 
Kabul, fordi Fitrat sto på toppen av listen over 
mistenkte som den afghanske sjefsanklageren 
brukte over et år på å offentliggjøre. Listen 
omfatter også bankens grunnlegger, Sherkhan 
Farnood, og bankdirektør Khalilullah Ferozi, 
som fortsatt går fritt omkring i Kabul. Noen 
rettssak har ennå ikke funnet sted.

Ifølge ulike kilder har antikorrupsjonsmyn-
dighetene i Afghanistan (MEC) frikjent Mah-
mood Karzai og Abdul Hassin Fahim, som 
begge var aksjonærer i banken, på betingelse 
at de betaler tilbake beløpene som offisielt er 
erklært som falske lån. Mahmood Karzai mot-
tok 22 millioner dollar, mens tre selskaper som 
Fashim var aksjonær i, har tjent på sjenerøse 
lån på en samlet sum av 182 millioner dollar. 
Senere har Mahmood Karzai ikke vært nådig 
mot bankgrunnlegger Farnood. «En tyv, en 
forbryter som burde ha blitt dømt for lengst,» 
sier han til oss. Han føler seg «kvalm og utslitt 
av regjeringens somling».

Kabul Bank er blitt et påskudd i brytekam-
pen mellom IMF og den afghanske regjeringen. 
IMF har siden mars 2011 blokkert deler av den 
internasjonale bistanden som går direkte til 
statsbudsjettet.2 IMF mener at regjeringen må 
dekke bankens tap (bare 70 millioner dollar var 
hentet inn i juli) og krever reform av bankvese-
net så vel som en ordentlig rettssak. «Myndig-
hetene har et desperat behov for penger for å 
unngå likviditetsproblemer om noen måneder,» 
sier Afghanistan-spesialisten Andrew Wilder fra 
den amerikanske kongressens forskningssenter, 
US Institute of Peace. I midten av oktober god-
kjente det afghanske parlamentet regjeringens 
plan om å refinansiere sentralbanken og aksep-
terte en første utbetaling på 51 millioner dollar. 
Dermed kan IMF gjenoppta bistandsprogram-
met i midten av november.

en troshandlIng
Farnood, mannen som har latt landets mekti-
ge forsyne seg av bankkontoene til 1,3 millio-
ner afghanere, er en eventyrer som kommer 
fra fattige kår nord i landet. Pokerspilleren 
– ifølge nettstedet World Series of Poker Tour 
vant han nesten 400 000 dollar i 2005–2008 
– drømte om å grunnlegge et industri- og 
finanskonsern. Han har tilbrakt mesteparten 
av sitt voksne liv i utlandet, først i Moskva, 
hvor han på studenthybel på 80-tallet grunn-
la et selskap for pengeoverføring som tjente 
godt på den russiske importen av afghanske 
stoffer. Ifølge en tidligere NATO-talsmann i 
Afghanistan klarte han på knappe 15 år å spre 
betalingsnettverket til Sentral-Asia, Pakistan, 
Iran og Kina, så vel som Europa og California.

Nettverket inngår også i det tradisjonelle 
muslimske hawala – et system for pengeover-
føring, lån og valutaveksling som etterlater få 
skriftlige spor. Ifølge en etterforsker fra det 
amerikanske Drug Enforcement Administration 
(DEA) overførte og hvitvasket Farnood penger 
for Taliban, narkosmuglere og Al-Qaida, samt 
en drøss lovlige foretak i Dubai på 90-tallet. 

Etter talibanregimet falt i 2001 ønsket ame-
rikanerne at det skulle opprettes moderne ban-
ker. Landet hadde på den tiden kun to, begge 
statsdrevne og årelatte. «Reguleringene ble 
lempet på da det dukket opp ordentlige banker 
i Kabul,» forklarer Byrd. «De utenlandske pen-
gegiverne trodde bankene kunne underlegges 
internasjonale regler.» Farnood var den første 
som søkte om konsesjon til å drive bank, noe 
han fikk i 2004. 

Slik startet en fortelling om tillit, «en tros-
handling», ifølge daværende sentralbanksjef 
Noorullah Delawari. For å få sine borgere til å 
hente sparepengene ut av madrassene, viste 
Farnood en enestående PR-teft: Mens to kvin-
nelige indiske skuespillere – Divya og Seeta 
– skrøt av kredittkortene sine på tv, arrangerte 
han gigantiske lotterier i bryllupssalene kalt 
Bakht («sjanse» på dari) som var åpne for alle 
med 100 dollar på Kabul Bank-konto. «Far-
nood delte ut biler, leiligheter, kontanter,» for-
teller daværende finansminister Anwar ul-Haq 
Ahady, som ga konsesjonen til Kabul Bank. 
«Han visste å tiltrekke seg oppmerksomhet 

korrupsjonsavsløring sår tvil om gjenoppbygningen. 
Kabul Bank var en av få suksesser i gjenoppbyggingen av 

Afghanistan. Helt til sentralbanksjefen avslørte den største 
svindelen i moderne finanshistorie. Innen tre år skal de 

amerikanske troppene trekkes ut.

Louis Imbert
Journalist.

Bankskandalen i Kabul

Gjenoppbyggingen av Afghanistan har vært  
ridd av skandaler. Sist ut er tidenes største  
finansskandale i Kabul. 
FOTO: Teru Kuwayama, COrbis / sCanpix

film ✴ litteratur ✴ kritikk
Film: verdens beste ✴ poesi ✴ Film Fra sør 
sport: bokseren mot oligarkiet 
tegneserie: vesten slår tilbakelmd22lmd2lmd

Alexander Carnera, se side 36–37

«Rummer kunsten, udover arbejdet med form, 
farve og lys, stadig en erkendelsesproces?»

Kjernesunn 
Kamerahunger
Den ujevne regissøren Wim Wenders viser ofte begavelse i 
dokumentarfilmene sine. Med Pina føyer han et nytt tilskudd til  
en respektabel rekke av sympatiske kunstnerportretter. 

side 26–27
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Sverre V. Sand
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

år en dokumentarfilm, et kunstner-
portrett, av Wim Wenders dukker 
opp, er det all grunn til å følge det 
kameraet peker på. Tilnærmelsen er 
like undersøkende som beundren-
de, til saken, enten det er kuban-

ske musikere som fokuseres, en japansk regissør 
eller, som her, den legendariske koreografen 
Pina Bausch. Intervjuer med dansere i ensemblet 
og utdrag fra forskjellige forestillinger har resul-
tert i en verdig epitaf for en anerkjent kunstner. 

Når Wenders nå leverer et portrett av Pina 
Bausch, så er det etter å i lengre tid ha ønsket et 
samarbeid. Det måtte skrinlegges ettersom hun 
gikk bort i 2009. Til trøst har kanskje fokuset 
blitt desto sterkere på etterdønninger, de lær-
dommer, minner og resultater hun etterlot seg.

Det er ingen overdrivelse å hevde at hoved-
personen lever videre her. Det er først og fremst 
hennes livsverk som står i fokus. Forskjellige 
forestillinger som oppføres innen- og utendørs, 
gjerne med trauste industribygninger i opp-
lagt kontrast til dansernes plastisitet, for ikke 
å glemme amatører, som Bausch engasjerte i 
stykket Kontakthof, et dansestykke som ligner 
«dæinns på lokk’ale». Tysk er et morsomt språk: 
«Kontakthof» betyr nettopp et sted der man 
møtes og kanskje/kanskje ikke oppnår kontakt. 
Ellers er det vel ingen kjennere av Wenders som 
lar seg overraske av at samtlige locations er valgt 
med omhu, motiver i seg selv fulle av visuell 
musikk. Tankene går mer enn en gang underveis 
til vår hjemlige maler Leonard Rickard, andre 
ganger til scener i Roy Anderssons filmer. Her er 
nok å gasse seg med, enten man er filminteres-
sert eller opptatt av dans. 

Blikket
Vel så viktig er metode, og Pina lykkes også 
med å formidle inntrykket av koreografen som 
pedagog. Tredjehånds informasjon har sjelden 
vært mer tillitvekkende enn disse vitnesbyrd 
om en venn og kollega, koreograf og kunstner. 
De minnes. Slik Bausch i sin tid gjorde, har også 
Wenders under arbeidet med filmen gitt dan-
serne i oppgave å besvare spørsmål med sin egen 
uttrykksform: kroppen. Denne filmen lever, og 
det er ikke 3D-effekten det siktes til.

Portrett av Kunstneren som død er en sjan-
ger med feller. Problemet med å elskes etter sin 
død er det å bli lest inn i en vag floskelstrøm 
som utvisker den originalitet avdøde måtte ha 
vært i besittelse av. Vi har vel alle sett kjendis-
portretter ødelagt av henrykt, men omtrentlig 
festtalesjargong. Visse tendenser i den retning 
er selvsagt ikke til å unngå her heller, men Pina 
manøvrerer likevel trygt i belastet farvann. 

Dansere og kolleger skal ha litt av æren for 
det: Oppriktig til stede i sine tête à têtes med 
Wenders’ kamera, skisserer de hovedpersonen 
med intensitet og presisjon. Når de forteller om 
arbeidet med Pina Bausch er nettopp blikket et 
gjentatt tema. En forteller hvordan Pina så hen-
nes sårbarhet og beskjedenhet, og trakk henne 
fram, en annen om hvordan hun nærmest skrel-
let ham ren, så tvers gjennom alle pretensjoner. 
Møtet med Pina beskrives som å finne sitt språk. 
Slik sirkles hovedpersonen inn, av danseres, 
venners og kollegaers betraktninger og minner. 
Disse alterneres med de forskjellige forestilinger 
som flettes inn, noen framført for – og «med» – 
Wenders’ kamera. Det er ellers gledelig å merke 
seg at Wenders’ teft for landskap, lokaler og 
diverse urban infrastruktur ser ut til å fungere 
bedre enn noensinne, kanskje nettopp limet som 
føyer de øvrige momenter sammen. Det hele 
munner ut i et fengende så vel som saklig fokus 
på hovedpersonens virke. 

Som dokumentar-portrett representerer Pina 
noen av de fineste trekk i Wenders’ mang-
slungne filmografi. Hva man enn mener om Wim 
Wenders – noe som kan være ymse, selv for de 
av oss som setter pris på virksomheten – så er 
det ikke vanskelig å finne en begrunnelse i de 
mange ulike filmene hans. Det man likevel kan 
enes om, er at det alltid er noe som fester seg 
ved dem, det er som oftest en sunn nysgjerrig-
het og forundring å spore i bildene. Wim Wen-

ders er en av disse regissører med et visst blikk 
for ting. Han også.

Av en Annen verden
Blant mer hengivne fans sies det at filmene hans 
handler om bilder, om det å se. Dette skal formo-
dentlig forstås som at de handler vel så mye om 
vårt blikk på det som er i bildet, som om det som 
faktisk figurerer i bildet. Det finnes gode grun-
ner til å reservere seg overfor slike utslitte diag-
noser. Det lyder unektelig spennende med en 
film som handler om hvordan vi ser på det vi ser 
samtidig som vi ser det, men ofte refererer slike 
utsagn til filmer der et kamera er synlig i bildet, 
eller til filmer hvor diverse regivalg blir tatt i et 
tv-studio eller bak kulissene i teatret. Derimot 
ville forskjellige aspekter av resepsjonsestetikk, 
våre måter å se på, de individuelle og kulturelle 
betingelsene for hvordan vi møter et bilde, vært 
et atskillig større lerret å bleke. Legg til et aldri 
så lite slingringsmonn mellom intensjonene til 
bildets avsender og selve sluttproduktet. Se, 
det ville vært såpeopera for voksne, men den 
filmen har vi ennå til gode å se, skjønt det er 
lov å håpe: Wenders drar opp forventningene i 
sine innledende betraktninger om billedkultur i 
Aufzeichungen zu kleidern und städten (Notater 
om byer og klær, 1989), et interessant portrett 
av designeren Yohji Yamamoto. 

Inntil videre får vi slå oss til tåls med de 
bilder han allerede har avgitt, filmer som alltid 
byr på en smittende fascinasjon for arkitektur, 
design, interiører og annet med signatur, men 
også bylandskap eller åpne landskap, sistnevnte 
gjerne i kontrastfylt samspill med de forannevn-
te. De befolkes av skuespillere som Harry Dean 
Stanton eller Dennis Hopper i de amerikanske 
filmene, eller Bruno Ganz i de tyske, som Den 
amerikanske vennen (1977) eller Lidenskapens 
vinger/Himmelen over Berlin (1987). Felles for 
dem alle, motiv, landskap og mennesker, er at 
de med en viss velvilje kan påskrytes en slags 
ikonisk status. Den samme appetitten finner vi 
i dokumentarene hans om diverse artister og 
kunstnere, som country-sangeren Willie Nelson 
(Willie Nelson at the Teatro fra 1998) eller gamle 
bluesartister som Robert Johnson og James 
Blood Ulmer (The Soul of a Man, 2003). Dette 
fokus på Kulturpersonligheten, for ikke å si kult-
personer og -fenomener har imidlertid vært et 
tveegget sverd i Wenders’ karriere. 

Blant de ærgjerrige, til tider uforsvarlig ambi-
siøse fiksjonsfilmene hans, lykkes han på det 
beste med å skape den billedpoesi han så iherdig 
går inn for. Det kan virke som om han går inn 
for å konstruere sin egen mytologi, bestående av 
nettopp en form for stiliserte portrett av nevnte 
bylandskap og personligheter. Begreper som «av 
en annen verden» (otherworldly) dukker gjerne 
opp i skriverier om Wenders, og det er forståe-
lig. I den enkelte film kan dette gi utslag som 
en slags svimlende fornemmelser av noe «kjent-
men-fremmed» og lignende virkninger, sånt 
man gjerne beskriver litteraturens mye omtalte 
uutsigelighet med. Man får ikke helt taket på 
det, men det sitter som et skudd. Dette er vel-
brukte fraser, men de er likevel beskrivelsen av 
de bedre filmer man kan se. 

konseptuelle mAngelsykdommer
Det er selvsagt hans kommersielle gjennom-
brudd i 1984 det siktes til: Paris, Texas, skre-
vet av dramatiker/skuespiller Sam Shepard. En 
annen del av suksessen er Harry Dean Stanton 
i det som må være hans livs rolle: «40 mil med 
grov landevei» eller hva broren hans hilser ham 
velkommen tilbake med, etter flere års fravær. 
Blues- og countrysanger handler gjerne om 
hjertesmerte, hesten som døde og hun(den) 
som stakk av. Ry Cooder er gitaristen som sies å 
kunne artikulere denne lengsel i en enkelt tone, 
for eksempel den som ledsager Robert Müllers 
innledende bilder av amerikansk ødeland. H. 
D. Stanton synes å vokse ut av dette store, 
ubønnhørlige landskapet, en fortapt mann som 
aksler seg til å prøve igjen, mange år etter at det 
skar seg med familien. Ry Cooder. Sam Shepard. 
Harry Dean Stanton. Legg til Nastassja Kinski 

N

Wim Wenders’ mangeslugne filmografi. Fra toppen: Harry Dean 
Stanton i Paris, Texas; Lidenskapens vinger/Himmel over Berlin; 
Buena Vista Social Club; Dennis Hopper og Bruno Ganz i Den 
amerikanske vennen.  
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Cécile Raimbeau
Frilansjournalist, Paris.

«La oss være ærlige! Nestor og 
Cristina har gjennomført tiltak 
som selv ikke sosialistiske regje-
ringer andre steder har gjort!» 

utbryter advokaten Valdemar med en åpen-
bar forkjærlighet for provokasjon. Utsagnet 
forbauser vennene hans i et beskjedent hus 
i Buenos Aires-forstaden Florencio Varela. 
Denne julidagen diskuteres det heftig om 
ekteparet Kirchner, K-ene som argentinerne 
kaller paret som har styrt landet siden 2003.

Mannen kom først til makten, med et løfte 
om å «konsolidere det nasjonale borgerska-
pet».1 Så kom kona i 2007, med sitt engasje-
ment for en kontinuitet med endring. I likhet 
med vertene Neka og Alberto, har Valdemar 
tilhørt en organisasjon ytterst til venstre som 
forkastet hele politikerstanden. Målet var å 
endre verden uten å ta makten. Ingenting 
skulle derfor tilsi at den tidligere aktivisten ga 
K-ene sin støtte. Hva med de andre vetera-
nene fra denne organisasjonen som aldri talte 

mer enn fjorten hundre medlemmer, ville de 
sagt det samme? «Alle som én!» roper Valde-
mar, med en smule overdrivelse i stemmen. 
«Dagens samfunn er så polarisert at dersom 
du ikke går ut mot K-ene, tror alle at du støt-
ter dem!» 

La oss gå tjue år tilbake i tid, den gang da 
Argentina var gullgutten til Det internasjonale 
pengefondet (IMF). Da Carlos Menem ble pre-
sident i 1989, omfavnet han nyliberalismen, til 
stor begeistring i finansmiljøene. Regjeringen 
hans solgte en rekke offentlige virksomheter 
på billigsalg til utenlandske investorer. Og for 
å få bukt med inflasjonen bandt Menem peso-
en til dollaren. Inflasjonen bremset opp, det 
samme gjorde eksporten da den overprisede 
valutaen ødela konkurranseevnen. Gjelden 

skjøt i været – fra 7,6 milliarder dollar på 
begynnelsen av 1970-tallet til 132 milliarder 
i 2001, en økning på 1700 prosent. Arbeidsle-
digheten nådde raskt 18 prosent, offisielt. Da 
IMF 5. desember 2001 nektet å gi regjeringen 
flere lån, klarte ikke landet lenger å betjene 
gjelden sin. Gjeldskrise, panikk i bankene, 
økonomien ble paralysert. Argentinerne gikk 
ut i gatene. Bevegelsen av arbeidsløse arbei-
dere i Solano (MTD), som Neka, Alberto og 
Valdemar tilhørte, var en del av mylderet av 
piqueteros (arbeidsløse demonstranter) som 
samlet seg under slagordet «Vekk med dem 
alle!» 

«Vi gjorde en feil i 2001», sier Alberto. 
«Vi burde ikke nøyd oss med å håpe på at 
de skulle forsvinne. Vi skulle ha kastet dem 
ut!» Diskusjonen går like høylydt for seg 
i hele Argentina: Har politikerstanden, som 
innbyggerne hånte til lyden av skramlende 
kasseroller, egentlig endret seg? Kort sagt, 
representerer ekteparet Kirchner et brudd 
eller en videreføring? 

«Vampyrer»
Etter to år med politisk uro kom Nestor 
Kirchner til makten i 2003. Han var lite 

kjent, var guvernør i delstaten Santa Cruz i 
Patagonia, men lyktes med å inkarnere håpet 
om forandring ved hjelp av et peronistisk2 
forsvar av nasjonale interesser. Allerede i løpet 
av de første månedene ved roret klarte han å 
få høyesterett til å oppheve amnestilovene, 
dermed ble rettssakene mot offiserer mistenkt 
for forbrytelser under diktaturet (1976–1983) 
gjenopptatt. Dette gjorde ham umåtelig popu-
lær. I 2011, et år etter ektemannens død, top-
per kona meningsmålingene.

«MTDs oppløsning i 2005 skyldtes til dels 
undertrykkelsen og antiopprørspolitikken til 
Nestor Kirchner!» hamrer Alberto løs. Den 
tidligere presten hevder at de piqueteros som 
ikke ble knust, er sugd opp i motstandernes 
rekker. Neka prøver å moderere ham: «Ja, 

det stemmer at Kirchner-paret som regelrette 
vampyrer har blodsugd enkelte grasrotorga-
nisasjoner og splittet andre, men politikken 
deres er ikke desto mindre et resultat av 
opprøret vårt.» Valdemar trekker fram noen 
av K-enes tiltak.

Som god forsvarsadvokat begynner han 
med arbeidslivet, særlig etableringen av over 
tusen kollektive avtaler, først og fremst i 
industrien. For å stagge den sosiale protestbøl-
gen fornyet Kirchner forholdet til Argentinas 
svar på LO, Confederación General del Tra-
bajo de la República Argentina (CGT), som var 
regjeringens ryggsøyle i peronisttiden. Run-
debordskonferansene med regjeringen, den 
sterke fagforeningen og arbeidsgiverne førte 
til bedre arbeidsforhold i transportsektoren, 
landbruket og lærindustrien. 

Valdemar viser også til reformen av kon-
kurslovene for bedrifter (juni 2011), som la 
til rette for arbeiderstyrte bedrifter og koo-
perativer. Ga ikke disse også lønnstakerne 
muligheten til å bruke vederlag ved permit-
tering eller oppsigelse til å overta maskinene 
og bygningene til bedriftene de arbeidet i? 
«Jovisst, men man kunne gått mye lenger!»: 
Konkursloven åpner ikke for at arbeiderne 
får rett til å ekspropriere bedriftene de holdt i 
gang i årene med krise. 

Valdemar kunne også pekt på den nye 
medieloven (oktober 2009), som hindrer 
monopoldannelse og reserverer en tredjedel 
av eteren til ikke-kommersielle organisasjoner, 
kjønnsnøytralt ekteskap (juli 2010), nasjonali-
seringen av pensjonsfondene som ble priva-
tisert av Menem (november 2008). For ikke 
å snakke om de nye sosialhjelpsordningene. 

UloVlig gjeld
I 2002 overlevde piqueteros i forstedene på 
kollektive suppekjøkken. «Med den nye bar-
netrygden AUH – et behovsprøvd kontant-
tilskudd knyttet til skolegang og vaksinering 
– og ’Argentina i arbeid’ kan alle i dag spise 
seg mette, selv om det ikke er snakk om 
noen overflod», påpeker Neka. AUH, Cristina 
Kirchners mest applauderte tiltak, ble innført 
for to år siden. Bidraget på 230 pesos (315 
kroner) per barn, blir gitt til mer enn 1,8 mil-
lioner husstander. Tidligere sosiale tiltak har 
ofte blitt oppfattet som belønninger til et 
begrenset antall fattige, i motsetning til disse 
er AUH en rettighet. «Argentina i arbeid» er et 

statlig sysselsettingstiltak som inngår i sosial-
budsjettet. Tiltaket har skapt 200 000 jobber 
i Buenos Aires. Men i tillegg til at lønningene 
ligger under minstelønnen (ca. 2300 pesos), 
klager mange organisasjoner for arbeidsløse 
over at tildeling av disse jobbene ofte skjer via 
bekjentskaper. 

Argentina får likevel Europa til å drømme, 
med en vekstrate på over ni prosent i 2010. 
Men suksessen skyldes først og fremst noe 
som skjedde før Kirchner kom til makten: 
pesoens binding til dollaren ble forlatt i slutten 
av 2001. Dette fikk den nasjonale valutaen til 
å kollapse. Reallønnen sank med 30 prosent, 
men devalueringen stimulerte utenrikshan-
delen. Samtidig gikk prisene på råvarer i 
været, til stor glede for primærnæringen som 
i økende grad satset på eksport av genmodi-
fisert mais. BNP sank med ti prosent i 2002, 
men steg med åtte prosent året etter. Denne 
utviklingen har sørget for finansieringen av 
K-enes omfordelingspolitikk. Den økte offent-
lige pengebruken har skapt en økonomisk god 
sirkel, men hvor lenge vil det vare? 

Helt siden 2002 har «ekspertene» slått 
alarm. Økonomen Pierre Salama konstaterer 
at mellom 2005 og 2008 har det ikke vært et 
eneste år uten ekstremt pessimistiske spådom-
mer om den økonomiske veksten.3 I dag er 
det fremdeles slik at «de ortodokse», som er 
alliert med den liberale opposisjonen, serve-
rer prognoser om store vanskeligheter og ny 
hyperinflasjon. Likevel hyller de måten ekte-
paret Kirchner restrukturerte landets gjeld 
på, samtidig som de ivrer for å gå lenger og 
redusere statens utgifter. 

I 2005 klarte Kirchners forhandlere å få 
de private kreditorene til å gå med på å bytte 
de misligholdte obligasjonene mot nye obli-
gasjoner med en underkurs på 60 prosent. I 
2006 betalte regjeringen, med hjelp av et lån 
på 2,5 milliarder dollar fra Venezuela, tilbake 
hele gjelden på 9,8 milliarder dollar til IMF, 
og sparte dermed 900 millioner dollar i ren-
teutgifter. Institusjonen som inntil da hadde 
diktert landets politikk, fikk plutselig redusert 
sin innflytelse betydelig. Men heller ikke her 
er K-politikken utvetydig. Fem år senere fore-
slo presidenten et nytt bytte av obligasjoner 
for de som hadde forkastet avtalen i 2005 – 
investorer som forgjengeren hadde nektet å 
innfri landets gjeld til. «Bortsett fra noen nye 
lån er dagens gjeld den som ble stiftet under 

Tvetydige Kirchner
Valg i argentina. Med halvparten av stemmene og en margin på 38 prosentpoeng gikk den argentinske 
presidenten Cristina Kirchner med hevet hode ut av den innledende valgrunden 14. august. Hvis ikke noe 
fullstendig uventet skjer får hun fornyet sitt mandat i presidentvalget 23. oktober. Likevel er det delte 
meninger om politikken hennes. 

{Med den nye barnetrygden og ’Argentina i 
arbeid’ kan alle i dag spise seg mette, selv 
om det ikke er snakk om noen overflod.»

Neka, tidligere Aktivist

Cristina Kirchner på besøk i et slakteri.  
Foto: Argentiske Myndigheters pressetjeneste.
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I oktober 2009 innledet Indias innen-
riksminister Palaniappan Chidambaram 
operasjonen «Green Hunt». Målet var å 
nedkjempe opprøret som ble ledet av 

maoistene – også kalt naxalitter – i skogs- 
og stammeområdene i det sentrale India. I 
tillegg til 6500 special police officers rekrut-
tert blant sivile til militsen Salwa Judum 
(«fredsjegere») i delstaten Chhattisgarh, ble 
det satt inn femti tusen paramilitære i fem 
delstater: Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, 
Orissa og Vest-Bengal. Sikkerhetspolitikken 
som følger i kjølvannet av makthavernes 
taler om økonomisk vekst, forsterker Indias 
historiske tendens til tvinge gjennom en 
utviklingsmodell på bekostning av lokalde-
mokratiet.

Regjeringen framstiller «Green Hunt» 
som en nødvendig etappe på veien mot fred 
som vil bane vei for økonomisk utvikling. 
Men uttalelser fra flere intellektuelle vitner 
om økende årvåkenhet og skepsis overfor 
regjeringens nyliberalistiske modell, som 
fører med seg grove brudd på menneske-
rettighetene. Mineralforekomstene i det 

sentrale India er imidlertid så store at regje-
ringen og næringslivet satser alt på å få satt 
i gang utvinning for å nå det erklærte målet 
om tosifret vekst.

Intellektuelle ropte fra første stund var-
sku mot «Green Hunt». Dette tydet på en 
økende støtte til naxalittene i progressive 
intellektuelle miljøer, til tross for at maoist-
bevegelsen var blitt mer isolert fra sivilsam-
funnet etter at den gikk under jorden og ble 
radikalisert. Historiker og naxalittekspert 
Sumanta Banerjee utdyper: «Vi har kom-
met til et punkt der indiske intellektuelle 
ikke kan forholde seg nøytrale lenger. Selv 
om de ikke er enige i maoistenes taktikk, 
må de stå opp mot regjeringens aggressive 
industripolitikk, som innebærer at fruktbar 
jord konfiskeres, at elver ødelegges, og at 
tusener av landsbybeboere må flykte fra 
sine hjem.» På et mer generelt plan, forkla-
rer Banerjee, «forenes maoistenes væpnede 
motstand og gandhistenes ikke-voldelige 
motstand i en klar opposisjon mot den 
indiske statens nyliberalistiske utviklings-
modell.»

De fattiges hær
Mediefokuset på konflikten er svært sterkt, 
og i maoistenes fravær gis de venstreintel-
lektuelle ofte rollen som dens talerør, selv 
om de ikke gjør annet enn å støtte stamme-
folkenes sak og kritisere urett. De under-
streker ofte at de uttaler seg som «bekym-
rede medborgere» og viser dermed at de 
fremdeles tror på en rettferdig utviklings-
modell. Disse bekymringene kommer også 
til uttrykk fra institusjonelt hold. Framfor 
alt med at Indias høyesterett 5. juli 2011 
slo fast at bruken av special police officers 
er grunnlovsstridig. Høyesteretten krever 
umiddelbar avvæpning av de unge rekrut-
tene i Salwa Judum-militsen og pålegger 
sentralregjeringen å slutte å subsidiere den. 
Regjeringen i New Delhi anklages for å ha 
«tolket sitt konstitusjonelle ansvar på en 
fullstendig feilaktig måte».

Denne kraftige reprimanden fra landets 
høyeste rettsinstans ville ikke ha kom-
met uten et medborgerinitiativ som i 2007 
anmeldte delstaten Chhattisgarh for kren-
kelse av fellesskapets interesser. I spissen 

for initiativet, som gjennom høyesteretts-
dommen har vunnet fram, står Nandini 
Sundar, en ung kvinne som leder sosiologisk 
institutt ved Delhi School of Economics og er 
dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet 
ved Universitetet i Delhi. Seieren hylles nå 
fra alle hold, men den juridiske kampen er 
blitt ført med en følelse av isolasjon, enn 
si forakt, fra den mer radikale venstresi-
den, som har uttrykt større begeistring for 
væpnet kamp. Den svært medieomtalte for-
fatteren og miljøaktivisten Arundhati Roy, 
som selv om hun i utgangspunktet verken 
støtter maoistenes politiske prosjekt eller 
deres metoder, har for eksempel revurdert 
sin gamle ikke-voldelige posisjon, som hun 
mener ikke er relevant i en borgerkrigs-
situasjon. Etter et opphold hos opprørerne 
i skogen skrev hun en 32 siders artikkel, 
«Walking with the comrades», som ble publi-
sert i mars 2010 i den store riksdekkende 
ukeavisen Outlook og vakte oppstandelse.1 
Roy er en skarp kritiker av middelklassens 
forbruksorienterte livsstil, og opp mot dens 
klassebaserte egoisme setter hun de politiske 
ideene som opprøret bygger på.

Roy har også uttalt seg svært kritisk til 
naxalittene. I en artikkel i Outlook i oktober 
2010 angriper hun for eksempel deres auto-
ritære politiske modell og mangelen på en 
tydelig miljøpolitikk. Men i «Walking with 
the comrades» gir hun ordet til landsbybe-
boere som har sluttet seg til maoistgeriljaen. 
I denne varianten av «embedded journa-
lism» presenteres for første gang geriljakri-
gernes egen versjon og et kvalitativt syn på 

Den indiske maoistbevegelsens konvertering av venstreintellektuelle. Indias statsminister 
og hans regjering møter for tiden en bølge av protester mot korrupsjon og sterke reaksjoner på 
militæroperasjonene mot maoistgeriljaen og stammefolkene i det sentrale India. Til tross for at 
maoistgeriljaen ofte tyr til vold, støtter stadig flere venstreintellektuelle den.

Nicolas Jaoul og Naïke Desquesnes
Sosialantropolog, forsker ved IRIS (Institutt for tverrfaglig forskning på samfunnsforhold). 
Sørøstasiaredaktør i Courrier International. 

Fra Gandhi til Mao
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Owen Jones
Forfatter av Chavs. The Demonization of the Working 
Class (Verso, London, 2011).

N
oen måneder før Gordon Browns belei-
rede regjering ble sparket ut av regjerings-
kontorene i mai 2010, harselerte Labour-
parlamentarikeren Stephen Proud med at det 

fantes de «som faktisk fryktet, fysisk fryktet ideen om 
at dette store, gullsmykkebefengte filleproletariatet en dag 
komme til å sparke inn ytterdøra og spise au pair-en deres.» 
Selv i tider med relativ sosial stabilitet, vaker klassefordom-
mene like under overflaten i Storbritannia. Dette er, tross 
alt, et av de mest ulike samfunnene i den vestlige verden: I 
London, for eksempel, eier de 10 prosent rikeste 273 ganger 
mer enn de 10 prosent fattigste.1 Da lokalsamfunn rundt 
omkring i landet ble terrorisert i fire dager med opptøyer 
og plyndring i august, ble Pounds humoristiske bemerkning 
plutselig virkelighetsnær.

Freden har vendt tilbake til gatene, men landet er fanget 
i et stort tilbakeslag. Tidens ord – som summer rundt på 
avisspaltene, på Twitter og i politikeres taler – er feral, for-
villet: «forvillet ungdom», «forvillede rotter» og den «forvil-
lede underklassen». I Daily Mail beskrev den framtredende 
høyreorienterte journalisten Richard Littlejohn de som sto 
bak opptøyene som en «ulveflokk av forvillede hjemløse og 
omstreifere» og mente de burde klubbes «som selunger».2 
Den såkalte underklassen, som allerede var erklært uduge-
lig, framsto nå også som proppfull av rabiate dyr. 

Det er i denne febrilske atmosfæren at David Camerons 
regjering har foreslått at de som dømmes for opptøyer 
og plyndring kan kastes ut av sosialboliger (sammen med 
familiene, en åpenlys kollektiv avstraffelse) og miste retten 
til trygdegoder. Det «burde være mulig å kaste dem ut og 
holde dem ute,» sa Cameron til parlamentet, og bystyrer 
landet over – blant annet i Nottingham, Salford, Westmi-
nister – annonserte at det var nettopp det de ville gjøre. I 
tillegg til å opprette en forbindelse mellom uroen og folks 
sosiale bakgrunn, har en presedens blitt satt: Hvis du er 
fattig og begår en forbrytelse, straffes du dobbelt.

I en relativt forståelig stemning av sinne og frykt, har 
de som offentlig har gått ut og foreslått at vi må se nær-
mere på de sosiale og økonomiske årsakene til volden blitt 
skreket til taushet med anklager om at de unnskylder en 
meningsløs vold. Midt i nesten-hysteriet har rettssaker blitt 
hastet gjennom domstolene og dommerne har felt latterlige 
dommer. «Tobarnsmor, ikke involvert i urolighetene, fem 
måneder i fengsel for å ha tatt imot stjålne kortbukser,» 
skrøt Manchester-politiet på Twitter. «Det finnes ingen 
unnskyldninger!» To unge menn ble dømt til fire år i fengsel 
– mer enn mange får for uaktsomt drap – for å oppildne, på 
Facebook, til opptøyer som aldri fant sted. 

Tiden etter opptøyene har vist oss et rettssystem som van-
skelig kan beskrives som blindt for rikdom og makt. I 2009 
ble det politiske etablissementet rystet av en skandale da det 
ble avslørt at flere parlamentsmedlemmer systematisk hadde 

under-
s l å t t 
skattebe-
taleres pen-
ger. Bare tre av 
dem endte opp 
i fengsel. Enkelte 
av dem underslo pen-
ger for å betale for de samme 
flatskjerm-tv-ene som plyndrerne i august bar 
ut av butikkene. Da Labour-politikeren Gerald Kaufman 
ble avslørt for å ha snusket til seg en Bang & Olufsen-tv til 
8750 pund, ble han bare bedt om å betale tilbake pengene. 
I motsetning til 23-åringen Nicolas Robinson – en mann 
uten tidligere dommer – som ble dømt til seks måneder i 
fengsel for å ha stjålet en kasse med vann verdt 3,50 pund 
under opptøyene. 

«Kosovo-aKtig sosial rensning»
Storbritannias konservative parti er planetens mest suk-
sessfulle valgorganisasjon og i reaksjonene på krisen ser vi 
hvorfor. Da bankene ble slept ut av den økonomiske front-
kollisjonen i 2008 kunne det virke som markedsøkonomien 
hadde fått repet godt festet rundt halsen. Men da kollaps 
i skatteinngang og økende velferdsutgifter sendte gjelden 
i været, klarte Camerons konservative på utspekulert vis å 
forvandle en krise i privat sektor til en krise for det offent-
lige. Og dermed har en krise – nok en gang – blitt en gyllen 
anledning for den britiske høyresiden: Denne gangen til å 
forsterke stereotypiene om de fattige for å legitimere ned-
sablingen av velferdsstaten.

I utgangspunktet kunne det synes som om en av Camer-
ons første ytringer om uroen var godt plantet i venstresidens 
språk: «Sosiale problemer som vi har latt utvikle seg i flere tiår 
har eksplodert i ansiktet på oss.» Men han snakket verken 
om fattigdom eller arbeidsledighet. I stedet la Cameron skyl-
den på en «moralsk kollaps». Med et nytt, mottakelig publi-
kum skapt av det store politiske tilbakeslaget, hevdet han at 
roten til problemet var «barn uten fedre, skoler uten disiplin 
og belønning uten innsats». En av løsningene hans er å bygge 
en velferdsstat som «ikke belønner lediggang». De udugelige, 

umoral-
ske fattige og 
deres kaotiske liv har skylden. 

Den underliggende logikken er at fattigdom er resultatet 
av personlige defekter eller atferdsproblemer. Dette er en 
bekvem måte å få oppslutning om aggressive angrep på 
velferdsgoder. For eksempel, et planlagt tak på bostøtten – 
hovedsakelig gitt til fattige med jobb – som risikerer å sette 
flere tusen på gata. En ikke navngitt konservativ minister 
har gått så langt som å sammenligne denne politikken med 
«The Highland Clearances», da bønder brutalt ble bortvist 
fra de skotske highlands på 1700- og 1800-tallet. Selv Boris 
Johnson – Londons konservative borgermester – svarte hel-
ler svulstig at han ikke ville tillate en «Kosovo-aktig sosial 
rensning» i hovedstaden. Men når de fattige reduseres til 
udugelige dyr, kan menneskelig sympati nøytraliseres.

en borgerliggjort arbeiderKlasse
Det vi har sett i opptøyene er den fullstendige utbredelsen 
av karikeringen av chavs (talende nok kalte vokalisten i 
rockegruppa Travis opptøyene for «The Chav Spring», en 
arrogant referanse til den arabiske våren). ’Chav’ – et ord 
som sannsynligvis stammer fra romani-ordet for barn, 
chaavi – ble allment kjent i England i 2004. Det gikk først 
inn i ordboka som «en ung person fra arbeiderklassen som 
kler seg i sportsklær», men det ble raskt brukt med mer 
hatske, klasseforaktende konnotasjoner, som antisosial 
atferd, smålighet, udugelighet, idioti, grisefyll, osv.

Akronymer ble lagd, som «Council Housed Associated 
Vermin» (sosialboligassosiert utøy), og et giftspredende 
nettsted kalt ChavTowns avviste hele arbeiderklassestrøk 

Chavs        

Hvem vil vel ikke være middel-
klasse? David Camerons insistering 
på å fornekte fattigdommens rolle i 
opptøyene i august er talende. Uroen 
i de fattige byområdene skjer på 
bakgrunn av en regelrett mobbing av 
arbeiderklassen.

Klasseforakt i 
spareknivenes 
Storbritannia

film ✴ litteratur ✴ kritikk
Film: Nordisk paNorama ✴ drive
litteratur: Faust og kapitalismeN ✴ gomrowicz 
tegNeserie: etter tragedieNlmd22lmd2lmd

Truls Lie, se side 32–33

«Vi får kjempe mot det totalitære, men ikke miste 
den kjærlighet til verden som Arendt praktiserte.»

To av filmkunstens milepæler hadde premiere for femti år siden: 
Michelangelo Antonionis Natten og Alain Resnais’ I fjor i Marienbad. 
Begge viser en filmkunstnerisk selvstendighet som til dags dato er 
uovertruffen. Med det reiser de spørsmålet om filmkunsten har utviklet 
seg siden. Hvor banebrytende kan en banebrytende regissør være idag?
Se neste side

Livet er en drøm
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D
a seieren i Demokratenes nominas-
jonsvalg var klar i juni 2008, erklærte 
Obama til begeistrede tilhengere i St. 
Paul (Minnesota): «Vi vil se tilbake og 

fortelle barna våre at dette var øyeblikket da 
vi begynte å gi pleie til de syke og gode job-
ber til de arbeidsledige. Dette var øyeblikket da 
havstigningen bremset opp og planeten begynte 
å heles. Dette var øyeblikket da vi avsluttet en 
krig, trygget nasjonen vår og gjenopprettet ryk-
tet vårt som jordens siste og beste håp.»1 Hvis 
det er noen som lever opp til den tidligere New 
York-guvernøren Mario Cuomos (D) påstand om 
at politikere «går til valg med poesi, men styrer 
med prosa»,2 så er det Obama.

Mange venstreorienterte tilhengere trodde 
at den tidligere sosialarbeideren ville forvandle 
presidentembetet gjennom å mobilisere grasrota 
for de politiske ideene og programmene som lå til 
grunn for valgkampen hans. Dette var hele tiden 
en ønskedrøm, et gjensidig overbud mellom den 
realistiske politikeren som stilte til valg og hans 
idealistiske men naive tilhengere. 

Ideen om at en modell basert på organisering 
på grasrotnivå innhyllet i en forestilling om et 
sterkt sivilsamfunn på et eller annet vis skulle 
klare å forvandle et mer enn to hundre år gam-
melt system med representativt demokrati dypt 
korrumpert av pengenes makt og særinteressers 
skytergravskrig, var aldri noe den tilpasnings-
dyktige og pragmatiske Obama trodde på, trass 
den ornamentale retorikken som tilsynelatende 
lovet noe annet. Obama var en avtalemaker, ikke 
en verdensskaker. Uansett hvilke løfter Obama 
hadde gitt til sine velgere, da han møte opp på 
forhandlingsbordet var ingenting hellig. Mot-
standerne hans været denne svakheten og brukte 
den naturligvis til sin fordel. På mange måter 
etterlater Obamas presidentskap et USA som er 
mindre venstredreid enn da han flyttet inn i Det 
hvite hus.

For Obama dreide ikke politikk seg om å slåss 
for saker, men å finne en løsning mellom voksne 
mennesker. Hans retorikk så vel som hans par-
lamentariske strategi har hele tiden vært rettet 
mot inkludering, konsensus og passivitet. Obama 
har ofte klagd på at Republikanerne tar gisler og 
oppfører seg som kidnappere. Gang på gang har 
han betalt løsepenger, og enkelte ganger har han 
til og med gitt rikelig med tips.

Obama har ikke fått med seg de fundamen-
tale endringene i politikken som fant sted under 
Bush jr. Republikanerne har ikke vært det min-
ste interessert i Obamas berømte partipolitiske 
forsoning. Da Obama julen 2010 ble spurt hva 
han ønsket seg for det kommende året, svarte 
han: «Alt jeg ønsker meg til jul er en opposi-
sjon jeg kan forhandle med.»3 Det fikk han ikke. 
Obstruksjon har vist seg å være regelen snarere 
enn unntaket, og Demokratenes flertall i begge 
kamrene fram til november 2010 virket ofte som 
meningsløst når de progressive måtte svelge det 
ene nederlaget etter det andre, eller aldri fikk 
fremmet sine saker. Arbeiderbevegelsens kamp-
sak, å få vedtatt Employee Free Choice Act, som 
skulle sikre retten til å organisere seg, fikk bare 
lunken støtte i administrasjonen og Kongressen. 
Ingenting har blitt gjort for å reformere USAs 
ødelagte (og høyst utbyttende) innvandringspo-
litikk: Deportasjonene har faktisk økt. Kvinners 
reproduktive rettigheter har blitt innskrenket. 
Penger har fått enda mer makt, både i politik-
ken og i samfunnet, med utvanningen av lovene 
for valgkampfinansiering4 og videreføringen av 
Bushs skatteletter. Disse upopulære beslutnin-
gene har forverret den eksplosjonsartede vek-
sten i sosiale ulikheter. Likevel har Obama vært 
bemerkelsesverdig fattet, som om ingenting skal 
ødelegge hans tilsynelatende uknuselige tro på 
partipolitisk konsensus.5

Betingelsesløs kapitulasjon
I frustrasjon over at de ikke klarte å snu de elen-
dige meningsmålingene foran midtperiodevalget i 
2010, fant Obama og hans krets det best å gjøre 
opprør mot venstrevelgernes utakknemlighet. 
Daværende stabsjef i Det hvite hus, den stor-
kjeftede Rahm Emanuel kalte venstrevelgerne 
for «jævlig tilbakestående» da de truet med å 
trekke støtten til Obama etter at han ga slipp 
på det offentlige alternativet i helsereformen. 
Emanuel beklaget senere utsagnet overfor alle 

tilbakestående, men ikke overfor venstresiden. 
Pressetalsmann for Det hvite hus, Robert Gibbs, 
hånte på sin side «den profesjonelle venstresi-
den» med at «de ikke vil bli fornøyde før vi har 
et kanadisk helsesystem og Pentagon er fjernet.» 
Også Obama har gjort narr av venstresidens 
skuffelse. Av alle steder skjedde det under en 
innsamlingsmiddag i Greenwich (Connecticut) til 
30 000 dollar per kuvert: «Gosj, vi har ennå ikke 
skapt fred i verden! [Latter]. Jeg trodde det skulle 
skje raskere.»

Å banke opp kjernevelgerne like før et valg er 
sjelden lurt og Demokratene fikk den «griseban-
ken» meningsmålingene hadde lovet. De mistet 
63 seter i Representantenes hus og ti senatorer. 
I delstatsparlamentene fikk Republikanerne 680 
nye seter, og slo dermed den gamle rekorden fra 
1974 da Demokratene vant 628 seter etter Water-
gate-skandalen. Valget i 2010 var Demokratenes 
dårligste noensinne. Med sin karakteristiske for-
kjærlighet for eufemismer vedgikk Obama at han 
«hadde snakket om behovet for forsoning», noe 
som «ikke gikk så bra».6

Men han lærte ingenting av nederlaget, og 
holdt fast på strategien. Under kampen for å øke 
gjeldstaket – i tidligere tider en uproblematisk 
sak – betalte Obama kidnapperne løsepenger 
både tidlig og ofte. Han spilte med og lot seg lure 
– så viktig var det for ham å framstå som rimelig 
for ubestemte velgere, uansett hvilken politisk 
urimelighet denne posituren krevde. 

I ellevte time klarte han i august 2011 å få i 
stand en avtale som forhindret betalingssvikt, 
en avtale som ligner en betingelsesløs kapitula-
sjon: 2400 milliarder dollar i offentlige kutt og 
ingenting, ikke et rødt øre, i økte inntekter til 
statskassen. Politisk sett ga avtalen de Tea Party-
dominerte Republikanerne 98 prosent av deres 
krav, skrøt ordfører i Representantenes hus John 
Boehner.7 En komisk, og på et vis pinlig presis 
overskrift fra humornettavisen The Onion fortalte 
at Obama mente at avtalen krevde «smertefulle 
kompromisser fra både Demokratene og Demo-
kratene». 

Dyp skuffelse 
Progressive demokrater var ikke de eneste taper-
ne i denne avtalen, det var også den amerikan-
ske økonomien. Selv Wall Street mislikte den. 
Dow Jones-indeksen falt 2,2 prosent den dagen 
Obama underskrev avtalen og 4,31 prosent to 

{Å banke opp kjernevelgerne like før et valg 
er sjelden lurt og Demokratene fikk den 
«grisebanken» meningsmålingene hadde lovet.

Obamas hån mot  
USAs venstreside
skuffelse i usa. USAs sittende president 
kritiseres for sin overdrevne kompromissvilje 
og elendige økonomiske resultater, men 
endrer nå tone og går inn for skatteøkning 
for de rike. Et fåfengt forsøk på å gjenvinne 
tilliten hos kjernevelgerne i forkant av valget 
i 2012?

Eric Alterman

Journalist, Siste bok: Kabuki Democracy. The System vs. Barack Obama, 
Nation Books, New York, 2011. 

FOTO: Charles Dharapak, ap phOTO/sCanpix

film ✴ litteratur ✴ kritikk
Kommentar: rapport fra Kairo ✴ vagheten
film: Colombiana ✴ pom Wonderful ✴ le havre 
 tegneserie: politisK pornografilmd22lmd2lmd

Oslo, 31. august  
Joachim Triers nye 
film evner å skape 
mentalbilder og 
hypotetiske 
scener som 
er sjelden kost 
i norsk film. 
Trier beviser til 
fulle at han i 
én og samme 
film kan skru 
ned tempoet 
til et nullpunkt, 
gjentatte ganger, for 
så å gi nervøsitet og noia 
sitt tempo, sin intensitet, 
når det kreves.

Blant de scenene som gjorde inntrykk 
på meg da jeg så Oslo, 31. august for 
første gang, i midten av juni, var et 
oversiktsbilde fra Akersgata, et stykke 
opp i bakken, der Ullevålsveien nett-
opp har skiftet navn. Vi ser litt av 

Trefoldighetskirken i venstre billedkant og noe av 
regjeringskvartalet. Et enkelt, men presist bilde fra 
hovedpersonen Anders’ vandring ned mot sentrum 
fra St. Hanshaugen nord i indre by (det er altfor 
sjelden at man ser den kuperte del av Oslo sen-
trum på film og video, bortsett fra slottsbakken). 
Nedoverbakke mot sentrum. Men det handler om 
noe annet enn en kupert gate. Det handler om et 
nytt blikk på byen.

Jeg husker jeg nevnte for regissøren at jeg likte 
dette enkle, men presise bildet spesielt godt, da vi 
møttes på Grand Café i slutten av juni. Jeg husker at 
jeg tenkte på dette filmbildet igjen, da jeg så politi-
sperringene bli flyttet femti meter nedover Akers-
gata mot Egertorget den fredagen i juli. En annen 
Anders hadde realisert sine destruktive fantasier. 
En annen dato har tiltvunget seg større oppmerk-
somhet enn alle andre datoer, også 31. august, selv 
for de mange som har gledet seg til denne spesielle 
premieredatoen. Det er umulig å overse i dag. Likevel 
er det viktig å skrive om Oslo, 31. august i seg selv. 

Markant retorikk
Triers nye film begynner med en «Jeg husker»-serie.1 
Relativt unge personer, Oslo-beboere og innflyttere, 
formidler sine utvalgte Oslo-bilder akkompagnert 
av arkivklipp. Timer på trikk og T-bane. Tomme 
søndagsgater. Fotballkamper. Den tiden nesten alle 
røkte. Bislett, Teatergata, Frogner Kino. Hvor «liten» 
Oslo etter hvert virket for en innflytter. Og til 
slutt i serien: Jeg husker da de rev Philips-bygget. 
Sammenrasingen fra byggets perspektiv, kamera 
festet på kanten av bygget, implosjonens presi-
sjon: ikke en skramme på nabobygget Colosseum 
kino. Forskjellen mellom en presis implosjon og en 
eksplosjons kaos.

Jeg husker det forbløffede møtet med Reprise for 
fem år siden, og det har blitt noen gjensyn på DVD. 
På denne siden av 2000-tallet hadde jeg ikke sett 
mye norsk film, og når jeg blar tilbake, var vel Frida 
– med hjertet i hånden og Herman de norske filmene 
jeg likte best på 90-tallet. Gode Oslo-skildringer 
med rik atmosfære og barnlig perspektiv. Jo da – 
Holst, Moland, Heier, Skjoldbjærg og Sletaune, dyk-
tige filmfolk. Og Hamer bidro med mild absurdisme. 
Andre kunne også nevnes. Men anmeldere som 
burde ha visst bedre, tok til å lovprise norsk film 

meg, med sin sympatiske satire over fenomenet unge 
bokdebutanter. Vi møter to ulike utgaver av arten i 
Triers debutfilm, Phillip (Anders Danielsen Lie, som 
også spiller Anders i den nye filmen og som barn 
hadde tittelrollen i Herman) og Erik (Espen Klouman 
Høiner). Begge får debutere, Phillip først. Det blir 
ingen dans på roser for noen av dem.

Det er særlig skildringen av de to aspirerende 
forfatternes debutdrømmer som inneholder dristige 
grep. Joachim Trier viser seg med sin debut som en 
verdig arvtaker til bestefaren Erik Løchen og hans 
Motforestilling (1972). Reprise har en mer markant 
retorikk enn vi var vant til i Norge, med bruk av for-
tellerstemmens ironi, oppsummerende handlingsrek-
ker inni et forløp som bare delvis er lineært, absurde 
innskudd, skriftplakater og alternative hypoteser av 
typen «nei, det var ikke slik det forholdt seg, men 
sånn, eller kanskje således?» En blanding av spon-
tanitet og planmessighet som til tider kan minne 
om tendensen som for et halvt århundre siden ble 
kjent som «den nye bølgen» i Frankrike, men kan-
skje enda mer beslektet med nybølge-slektningen 
Alain Resnais,2 for eksempel Krigen er slutt fra 1966 
(insisteringen på skapelsesprosessen, som i serien 
av spaserende unge kvinner før regissøren velger ut 
den ene) og Les Herbes Folles, 2009,3 fortellerstem-
men som i flere sekvenser diskuterer med seg selv 
hvordan ting henger sammen.

Trier og Vogt holder stort sett ironisk avstand til 
ung-mann-som-bare-må-debutere-syndromet. Iro-
nien veksler med omsorg for personene, noe de 
saktens kan trenge: Phillip, som er først ute, reage-
rer med tvangsrepetisjon og skrivesperre som han 
forsøker å kurere med parisisk amorøs reprise med 
kjæresten Kari. Erik får omsider debutert med sin 
«Prosopopeia»,4 høster negative anmeldelser, men det 
er han og ikke Phillip som via tilfeldighetenes spill får 
møte de unge litteratenes store idol, Sten Erik Dahl, 
som har nesten like stor aversjon mot å eksponere 
seg offentlig som Salinger, Pynchon og forfatterfilo-
sofen Maurice Blanchot. Dahl er vel, bortsett fra dette 
aspektet, en slags kombinasjon av Agnar Mykle, 
Axel Jensen og Tor Ulven. I Phillips bokhylle finner 
man i tillegg til de nevnte, blant annet Robbe-Grillets 
Repetition, som må være en engelsk oversettelse av 
La Reprise (2001), en av de bøkene som Vogt og Trier 
nok har latt seg inspirere av.

en toMMere ekstase
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 retoriske realisMe

Arnstein Bjørkly
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

Joachim trier viste med debuten Reprise en mer markant retorikk enn vi var vant til i Norge.
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F
lyplassen i Kolkata er temmelig forfallen 
sammenlignet med flyplassene i stål og glass 
som de siste årene er bygd i Delhi, Bangalore 
og Hyderabad – utstillingsvinduene for the 

Shining India. «Welcome to the City of Joy» utba-
sunerer et skilt i ankomsthallen, en referanse til 
romanen La Cité de la joie av Dominique Lapierre.1 
Når vi snakker med Lapierre på telefonen, forteller 
han at tittelen på boka var et uttrykk for «motet, 
standhaftigheten og livskraften» til innbyggerne i 
slumbyene. Det var deres tøffe hverdag han beskrev: 
«Som Rabindranath Tagore2 sa: Motgangen er stor, 
men mennesket er enda større.» En tredjedel av 
Kolkatas 4,5 millioner innbyggere (13,2 millioner i 
Stor-Kolkata) bor i slumområder. I Bombay, landets 
økonomiske lunge, er andelen slumbeboere enda 
høyere, hele 55 prosent.3

Samaritains anslår at det hver dag kommer tusen nye 
migranter til Stor-Kolkata. De rømmer fra økonomisk 
stagnasjon i landsbyene, manglende framtidsutsikter, 
press fra kastesystem og religion, samt i noen tilfeller 
vold – konflikt mellom familier, maktmisbruk, maoist-
geriljaen.4 Det kommer også migranter fra nabolandet 
Bangladesh. De krysser grensen illegalt for 3000 rupier 
(ca. 370 kroner), språket er det samme, og de bestik-
ker politiet for å unngå utvisning. I Kolkata er det 
mulig å skape seg et nytt liv med ny identitet og unn-
slippe krav om sosial konformitet. «Det eneste som 
betyr noe her, er din sosiale status,» forklarer læreren 
Patrick Ghose, som er en årvåken iakttaker av byen 
sin. «Hvis du har lavkastebakgrunn, kan du fullt lovlig 
skifte navn for 700 rupier [85 kroner].5 Alle kan altså 
bosette seg her og føle seg hjemme.»

Selv om Kolkata proporsjonelt sett har færre slum-
områder enn Bombay, er nøden helt klart synligere her 
enn andre steder. Det mest iøynefallende eksempelet 
er rickshaw-drosjene som trekkes av mennesker. Midt 
i sentrum, i Mor Teresa-gata,6 like ved McDonald’s, ser 
vi en eldre mann – mager, brunbarket, barføtt – som 
drar en høy kjerre etter seg med hendene. I den sitter 
en ung, tykkfallen, vestlig kledd mann og taster i vei 
på smarttelefonen sin. Ekvipasjen er en besynderlig 
kollisjon mellom 

betaler ikke husleie, men gjør husarbeid, handler og 
steller hagen. Hver måned sender Makranj mellom 
tre–fire tusen rupier hjem til landsbyen, der kona og 
de fire barna hans bor. Det hender at politiet presser 
ham for penger eller at kunder banker ham opp. Like-
vel mener Makranj at han «er heldig»: Familien hans 
bor i et hus på landet, ikke på et fortau i megabyen.

Litt lenger unna har Lakshmi og familien hennes satt 
opp presenningen sin i veikanten. Etter å ha bedt sin 
fulle ektemann tie stille, går hun med på å fortelle oss om 
livet sitt. Hun jobber som hushjelp «hos rike familier» og 
tjener 100–120 rupier per dag. De avmagrete barna hen-
nes samler og sorterer søppel – hvert kilo selges videre 
for én rupi. En av dem er psykisk utviklingshemmet, 
mens lillebroren hans har en stygg øyeinfeksjon. Ofte 
blir de jagd vekk av politiet og må finne seg et annet 
tilholdssted. Kolkata har 5500 slumbyer, over 3500 av 
dem er fremdeles illegale.7 Hjelpearbeidere forteller oss 
anonymt at enkelte politifolk bruker utvisningstrusselen 
til å skaffe seg seksuelle tjenester.

Livet på gata har sine rutiner. Om morgenen vasker 
man seg ved vannpumpene. Sittende på en murstein, 
med sakene sine i en lerretssekk ved siden av seg, 
speider selgere og håndverkere etter kunder: barbe-
rere, skomakere, skreddere, skopussere, snekkere, 
vaskekoner, detaljhandlere … NGO-ene anslår at 250 
000 sitter slik på fortauskantene rundt omkring i byen. 
Glattbarberte menn med nystrøkne skjorter spiser 
lunsj foran en gatekiosk. «I Kolkata kan du spise ris og 
grønnsaker for fem rupier, fisk koster seksten. I Delhi 
og Bombay er det tre ganger så dyrt», forteller Les 
Samaritains. Så drar alle tilbake til jobben. De fleste 
innbyggerne i slumbyene har arbeid, formelt eller 
uformelt, det kan være alt fra innsamling av søppel 
til mikroforetak. På grunn av høy befolkningstetthet 
og minimale produksjonskostnader er slumbyene ofte 
selvforsynte: Produkter og tjenester lages/utføres 
og forbrukes av beboerne selv.

Gledens by

{Jeg vil helst ikke tenke på hva som kommer 
til å skje den dagen en leder av Gandhis 
format oppfordrer folk til å gjøre opprør.» 

Kolkatas drømmer om en gyllen framtid. Middelklassen 
stagnerer, mens slumbyene vokser. Indias økonomiske vekst 
har ignorert den vestbengalske megabyen. Nedgangsfølelsen, 
sammenlignet med andre byer, ga i mai kommunistene deres 
første valgnederlag etter 34 år ved makten.

Cédric Gouverneur
Journalist. I Kolkata for Le Monde diplomatique.
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Russland sliter med å finne sin 
plass i den multipolare, glo-
baliserte verdens Babelstårn. 

Et underlig paradoks: Lenin skrev 
Imperialismen som kapitalismens 
høyeste stadium og et århundre 
senere sliter landet med dette sta-
diet som man trodde man skulle 
hoppe over. Homo sovjeticus lider 
under den råeste kapitalisme. 
Kun omvendte partimedlemmer, 
sammen med USA-utdannede oli-
garker, og en gryende middelklasse 
kommer seierende ut. 

Vulcanus
en europeisk historie

Lenin, Stalin, Jeltsin, Putin. Som om Russlands historie de siste 
hundre årene kan oppsummeres med fire navn, som rimer. Man må 
være en smule sprø for å fortelle historien om sju tiår med kommu-
nisme og to tiår med post-kommunisme med 71 tegninger. Maxim 
Kantor er gal nok til å ta utfordringen. Her er et utvalg fra Kantors 
store prosjekt.

Atlantis

Truls Lie
Filmkritiker,  
norske Le Monde diplomatique.

Sommer i Istanbul. Jeg tenker at 
frihet er så mangt. For langt de 
fleste betyr det frihet fra begrens-
ninger, det å bli undertrykket, eller 

å hindres å ytre seg. Her i Tyrkia er pre-
sident Erdogan og hans islamske parti i 
ferd med å bli gjenvalgt. Presidenten vel-
ger åpenlyst å undertrykke sine politiske 
motstandere, meningsmotstandere settes i 
fengsel uten dom. Den kritiske filmfestiva-
len Documentarist1 en rekke eksempler på 
hvordan friheten er begrenset. Tyrkia omta-
les av folk jeg møter her på filmfestivalen 
som en udemokratisk politistat. Og Erdogan 
som en snedig skuespiller som utlandet ikke 
avslører. 

Byens hovedgate er likevel åsted for 

fylt av tåregass – i parallellgaten pågår 
nemlig en kurdisk demonstrasjon hvor 
politiet er svært brutale. 

Over 10 millioner kurdere har begrenset 
frihet, de har ikke rettigheter som tyr-
kerne, deres språk er ikke offisielt aner-
kjent, det omtales i rettsalene som ikke-
eksisterende – Tyrkia undertrykker stadig 
hver åttende borger, pga Atatürks politiske 
program om ett Tyrkia.

Den to år gamle dokumentarfilmfestivalen 
har som tyrkisk-arabiske Necati Sonmez 
forteller meg, skapt en arena og et publi-
kum som ikke var i byen tidligere. Festival-
sjefen og kona Emel har trommet sammen 
80 filmer og 2-3000 besøkende for snaut 
15 000 euro – mens dokumentarfestivaler 
av en viss størrelse i Europa normalt koster 
over en halv million euro. 

Her i Tyrkia lages rundt 100 dokumen-
tarfilmene årlig, og en femtedel av disse 

egenverdi, feminitet og stolthet. Og verden 
hadde glemt dem da de slapp ut i 2003 – 
studieplassene var nærmest umulige å få 
tilbake. En av kvinnene trengte sju år før 
hun var klar for et følelsesmessig forhold – 
å kunne danne familie ble for sent. Mens 
kvinnene sang i fengselet for å dempe 
nervene, ble møtet med verden fulgt av år 
med depresjoner. Tyrkia straffer hva vi i 
Norge anser som normal ytringsfrihet. 

La meg også nevne filmen On the Way 
to School som viser det komiske ved å 
nekte kurdisk som skolespråk: En kurdisk 
skolelærer underviser bare på tyrkisk til 
skolebarn som bare kan kurdisk. Denne 
filmen har visstnok blitt sett av 90.000, 
fordi staten først trodde det var en mor-
som fiksjonsfilm. 

Jeg deltar her i protestene et par kilo-
meter unna turismens palasser, i bydelen 
Taksim – navnet betyr «uavhengighet». 
Først gikk jeg anerkjennende med i para-
den nevnt over, men deretter i en demon-
strasjon for å bevare byen gamle kritiske 
kino – nå vedtatt nedlagt for å skaffe rom 
til et stort nytt kjøpesenter. Min tyrkiske 
lesbevenn her – som av solidaritet kaller 
seg kurder – drar meg med: Hele nabobyg-
gets kjøpesenter ble sist fredag okkupert, 
og de sprayet over overvåkningskamera-
ene. Hver fredag er det punktdemonstra-
sjon som inkluderer en film vist via pro-
sjektor på husveggen utenfor den nedlagte 
kinoen. Denne gang er det 

klere. I Istanbul er tvinges mennesker til å 
bo i telt i utkanten, da luksus-skyskrapere 
erstatter deres gamle boligområder. Man-
glende reguleringer skaper miljøproblemer. 
En ekspert understreker at i Istanbul er 70 
av bygningene usikre og farlige. Et jord-
skjelv i dette området ville ha vært fatalt. 
Framtiden antyder kaos… 

Jeg spør mine nye venner om Erdogans 
nasjonal-islamske parti kan velge å innføre 
tvungen hijab, som president Atatürk tok 
vekk – det har visstnok blitt nevnt i en avis. 
Svaret er at han da nærmest ville risikere 
borgerkrig. Presidenten er nok mer opp-
tatt av moderne markedsliberalisme: Derfor 
støtter han eksempelvis opp om privatka-
pital som tar over vannforsyningene oppe 
ved Svartehavet – som vist i filmen A Few 
Brave People av Rüya Arzu Köksal. Noen 
titalls damanlegg magasinerer opp vannet 
som skal selges, mens lokalbefolkningen 
blir satt utenfor. 

Den norske velferdsmodellen nevnes 
av mine venner som deres forbilde, og de 
lurer på hvordan i all verden Fremskritts-
partiet kunne bli Norges tredje største 
parti ved siste valg – det hadde de ofte 
diskutert her i Istanbul. 

Erdogan har kjørt fram nasjonalismen 
til forskjell fra byens gamle mangfoldige 
kosmopolitikk. Blant de tyrkiske festival-
filmene bringer 

Istanbuls ecumenopolis
DoCUmentarist: En filmfestival og tre demonstrasjoner 
som forteller meg noe om Istanbul og frihet.

{Butikkeieren hytter med neven mot 
filmvisningen på veggen hans. 
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kunstneres etos
Alexander Carnera om debatten om 

kunstnerstøtten som raser i Danmark.
se side 36-37

Film. Etter den beherskede The Wrestler leverer Darren Aronofsky 

noe som ligner en katalog over egne fortrinn og svakheter som 

regissør. Det ser ut som han forholder seg til Kunstfilm som Village 

People til indianere og politimenn. Likevel er Black Swan en tour de 

force av visuelle finter og fortellerteknikk.
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Aronofskys briljante idémiks og svake visjoner
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oesTRUp
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

har overtaget såvel farens 
som morens rolle i familien Dolly. Hun 
hugger brænde, forbereder morgenmaden 
af de få rester hun kan finde, terper lektier 
med sine små søskende og lærer dem at 
bruge en riffel, klipper sin mors hår, vogter 
det faldefærdige hus for ubudne gæster 
og – kort inden i filmen – igangsætter en 
skæbnesvanger søgen efter sin far. 

Vi befinder os i et af Amerikas rand-
områder. Et af dem, der er mange af, men 
som man sjældent hører om i amerikanske 
film, hvor New York og Los Angeles er de 
steder, der typisk portrætteres. Et mang-
foldigt Amerika er et mærkværdigt overset 
fænomen på film. 

Familien bor i Ozark i det sydlige Mis-
souri, et fattigt område befolket af white 

-eksistenser, der er i familie med hin-
anden på kryds og tværs. Et sted præget 
af selvtægt, hvor maden findes på jagt, 
og hvor metamfetaminproduktion er en 
udbredt udvej for at klare dagen og vejen. 
Et sted, hvor man byder på joints og junk, 
ligeså ofte som vi andre byder på en kop 

Fattigdommen er udtalt men stoltheden 
intakt hos familien Dolly. Da naboerne er 
ved at flå et dyr, og Rees lillesøster foreslår, 
at de kan bede naboerne give lidt af kødet 
til dem, siger Ree med en bestemt tone: 

Never ask for what ought to be offered.»

Den imponerenDe styrke ved Debra 
Graniks filmatisering af Daniel Woodrells 

Winter’s Bone er en yderst dra-
gende, ærlig og indlevende miljøskildring. 

white trash-skildringer på film 

det kitschede og det sentimentale. I steder 
fremstår filmen som en monumental for-
tælling om familiebånd, ansvar og moral.

Alt for mange af de anmeldelser af 
Winter’s Bone, jeg har læst, røber alt for 
meget af handlingen. Dette er i den grad 
en film, der kan ødelægges, hvis man ken-
der for meget til filmens plot. Mit referat 
vil derfor blot være en skitse, som forhå-
bentlig ikke vil ødelægge oplevelsen for 
læseren.

Rees far Jessup er forsvundet. Og det 
er ikke første gang. Hun ved, at han ofte 

bevæger sig på kanten af loven og ikke 
kan lade være med at fremstille metamfe-
tamin. Nu vil politiet have ham til at stille 
for retten, ellers tager de huset fra fami-
lien. Skal de fortsat have et hjem, må Ree 
altså indlede en søgen efter faren. Moren 
er ingen hjælp til. Hun er på depressiv vis 
for længst kravlet helt ind i sig selv og har 
ikke i sinde at komme ud. Der er heller 
ikke meget hjælp at hente fra de folk, Ree 
opsøger på sin vej, det være sig Teardrop, 
den bryske bror til Jessup, «veninden» 
der lider under et fatalt ægteskab eller 
den frygtindgydende Thump Milton, der 
om nogen kan siges at være boss her på 
egnen. Ingen siger reelt noget, for alle 
har noget på hinanden. Indavlen trives 
i Ozark og forstærker hemmeligheds-
kræmmeriet. 

bryder den knugende tone. Scener, hvor 
ingen fysisk handling manifesteres, men 
hvor al anspændtheden ligger i det usagte 
og ugjorte. Landskabsbilleder som er alt 
andet end pynt, men i stedet fortæller 
væsentligt om den fortættede stemning. 
Den omfattende brug af lokale musikere 
som Marideth Sisco og Billy Ward bidra-
ger desuden betydeligt til filmens særegne 
lydside og er på ingen måde – som enkelte 
anmeldere har antydet – et overflødigt, 
folkloristisk præg.

Debra Granik (født 1963) er sandsynlig-
vis et navn, der siger 
de færreste noget. Før 
Winter’s Bone har hun 
lavet en række kort-
film – blandt andet 
den Sundance-beløn-
nede «Snake Feed»
(1998) – samt spil-
lefilmen Down to the 

Bone (2004). Også sistnevnte er en intens 
miljøskildring, der tematiserer afhængig-
heden af narkotika ved at portrættere en 
arbejderklasse-mor, der ved siden af sit 
heroin-misbrug skal passe sine to børn. 
Den er desuden kendetegnet af en rå æste-
tik, fortrinvist håndholdt kameraarbejde 
med billeder optaget på digital video. 

I Winter’s Bone forfiner Granik sit fil-
miske udtryk uden på nogen måde at gøre 
det lækkert eller over-produceret, og så 
finder hun uvurderlig støtte i en række 
ekspressive og yderst troværdige præsta-
tioner fra John Hawkes (kendt fra blandt 
andet tv-serien Deadwood), Dale Dickey og Deadwood), Dale Dickey og Deadwood
ikke mindst 20-årige Jennifer Lawrence i 
titelrollen. Trods et stedvist lidt for kønt 
ydre, formår Lawrence at kropsliggøre 
en balance mellem skrøbelig teenager og 
udholdende house keeper. 

 Winter’s Bone er en dragende spændingsfilm, et velspillet familieportræt 
og ikke mindst den mest indlevende skildring af det fattige, hvide USA, på lang tid.

Helt ind i marven
awrence har overtaget såvel farens som morens rolle i «white trash»-familien dolly i debra Graniks Winter’s Bone. 

«Ree er modig indtil marven. 
Og den film, der fortæller 

hendes skæbne, går lige så dybt. 
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Kulturen som forsakes for å redde sin renhet 

Et land som alle andreEt land som alle andre
Israel. Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat.  Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat. 
Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én 
sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.

Slavoj Slavoj ŽiŽek
Filosof, Ljubljana.Filosof, Ljubljana.

Ifølge ulIke ke medier kom-
mer det stadig flere initiativ mer det stadig flere initiativ 
i Israel fra offisielle orgai Israel fra offisielle orga-
ner, rabbinere, private ner, rabbinere, private 
organisasjoner og lokale organisasjoner og lokale 
beboergrupper for å beboergrupper for å 
forhindre stevnemøforhindre stevnemø-
ter og ekteskap melter og ekteskap mel-
lom palestinere og lom palestinere og 
israelere. 

I Øst-JerusaI Øst-Jerusa-
lem patruljerer lem patruljerer 
borgervernakborgervernak-
tige grupper for tige grupper for 
å hindre ara-
biske menn i å være biske menn i å være 
sammen med lokale sammen med lokale 
jødiske jenter. Kommujødiske jenter. Kommu-
nestyret i Petah Tikva har nestyret i Petah Tikva har 
opprettet en støttetelefon opprettet en støttetelefon 
som foreldre og vensom foreldre og ven-
ner til jødiske kvinner ner til jødiske kvinner 
som omgås palestinere som omgås palestinere 
kan bruke til å inforkan bruke til å infor-
mere dem om dette mere dem om dette 
– jentene blir deretter – jentene blir deretter 
behandlet som patologiske tilfel-
ler og sendt til psykolog. Kommu-
nestyret i Kiryat Gat har lansert 
et program i skolene for å advare 
jødiske jenter om farene ved å 
gå ut med lokale beduinmenn – 
jentene blir vist en film kalt «Til 
sengs med fienden» der blandede 
par kalles et «naturstridig feno-
men». 

Rabbi Shmuel Eliyahu sier 
til en lokal avis at å «forføre» 
jødiske jenter «bare er en annen 
måte å krige på» for arabiske 
menn. En religiøs organisasjon 
kalt Yad L’achim gjennomfører 
militæraktige operasjoner for å 
redde kvinner fra «fiendtlige» 
arabiske landsbyer. En regjerings-
støttet tv-kampanje (som senere 
ble trukket tilbake) oppfordret 
israelske jøder til å informere om 
slektninger i utlandet som står 
i fare for å gifte seg med ikke-
jøder. I denne konteksten er det 
ikke overraskende at mer enn 
halvparten av de israelske jødene 
i en undersøkelse i 2007 svarte at 
å inngå ekteskap med andre fol-
kegrupper burde sidestilles med 
«landssvik»! 

For å gi det hele en komisk 

ner 
kan 

gå til sengs 
med arabere hvis 

det er for å få tak i 
informasjon om anti-isra-

elske aktiviteter (altså hvis det 
er del av et spionoppdrag). Men, er del av et spionoppdrag). Men, 
som rådet var påpasselig å legge 
til, det er mer passende å bruke 
ugifte, promiskuøse kvinner til 
dette formålet.

AsymmetrIen mellom kjønnene
er det første som slår oss her. Det 
som plager vokterne av den jødis-
ke renhet, er at jødiske jenter lar 
seg forføre av palestinske menn 
(og ikke jødiske menn som forfø-
rer palestinske jenter – det er sik-
kert ok, fordi det ydmyker pales-
tinske menn og viser den jødiske 
viriliteten). Eller for å sitere 
Haim Shalom, lederen velferds-
seksjonen i kommunen Kiryat 
Gat: «I sin uskyld, blir jentene 
med araberne som utnytter dem». 
Legg merke til at nazistene for-
søkte å bekjempe det samme på 
slutten av 1920-tallet og begyn-
nelsen av 1930-tallet: De var ikke 
redde for at jødiske jenter skulle 
forføre tyske menn, men at de 
sleske, dekadente og utnyttende 
jødiske mennene skulle forføre 
uskyldige ariske jenter.

Det som gjør disse kampan-
jene så nedslående, er at de 
blomstrer i en tid med relativ 
fred, i det minste på Vestbredden. 

og 
jødiske 

ungdom-
mer som en 

måte å dempe spen-
ningene på og legge 

til rette for sameksistens. 
Hvem er vel redd for slike freds-
utsikter? 

For litt over et tiår siden ble 
Israel ofte rammet av terroran-
grep, og de liberale, fredselsken-
de jødene gjentok til stadighet 
mantraet om at de selvfølgelig så 
uretten i okkupasjonen av Vesturetten i okkupasjonen av Vest-
bredden, men at for å få til reelle 
forhandlinger måtte den andre 
siden stoppe terrorangrepene. 
Hvis terrorangrepene fortsatte 
ville det israelske etablissementet 
bare bli tøffere og staere, og avvi-
se ethvert kompromiss om gren-
ser. Nå har det i en del år ikke 
vært noen terrorangrep i Israel 
(hvis vi ser bort fra trefningene 
på grensen til Gaza). Den eneste 
terroren er det lavintense presset 
mot palestinerne på Vestbredden 
(brenning av avlinger og moskeer, 
forgifting av brønner). Likevel er 
resultatet nøyaktig det motsatte 
av Israels erklærte vilje til å trek-
ke seg ut av Vestbredden: Stadig 
flere bosettinger på Vestbredden 
og likegyldighet overfor palesti-
nernes vanskelige situasjon. Må 
vi dermed gå til det triste skrittet 
å konkludere at om vold ikke fun-
gerer, så fungerer avstandstaken 
fra vold enda mindre?

soyons reAlIstes, demAn-
dons l’ImpossIble – vær realis-
tisk, krev det umulige. 68-slag-
ordet gjelder også for Israel-
Palestina-konflikten. Hvis det er 
noe vi kan lære av de endeløst 

den 
realis-

tiske løsningen, 
nemlig to separate 

stater. Selv om ingen av 
partene egentlig ønsker den 

(Israel vil sannsynligvis foretrek-
ke en del av Vestbredden som de 
er klare til å gi fra seg til Jordan, 
mens palestinerne betrakter 
deler av Israel fra før 1967 som 
palestinsk) er tostatsløsningen av 
en eller annen grunn blitt aksep-
tert av begge parter som den 
eneste mulige løsningen. Begge 
sider utelukker som en umulig 
drøm den enkleste og mest opp-

lagte løsningen: en sekulær stat 
med to nasjoner som omfatter 
hele Israel pluss de okkuperte 
territoriene og Gaza. Til de som 
avviser denne enstatsløsningen 
som en utopisk drøm diskvali-
fisert av en lang historie med 
vold og hat, bør man svare at 
den to-nasjonale staten på ingen 
måte er utopisk, den er allerede 
et faktum. Realiteten er at Israel 
og Vestbredden i dag er én stat 
(hele territoriet kontrolleres de 
facto av én suveren makt, sta-
ten Israel) delt opp av interne 
grenser. Dermed må målet være 
å avskaffe apartheiden og for-
vandle denne de facto-staten til 
en sekulær demokratisk stat. 

For å unngå enhver misforstå-
else, dette impliserer på ingen 
måte en «forståelse» for terror-
handlinger, snarere tvert imot 
gir dette perspektivet det eneste 
grunnlaget for å kritisere ter-
rorangrepene uten dobbeltmoral. 

og de enorme 
lidelsene jødene 

led under i over 
tusen år. Det som gjør 

meg trist er at mange israelere 
later til å gjøre alt det de kan for 
å forvandle den unike jødiske 
nasjonen til bare en nasjonalstat 
blant mange andre, og ofte mer 
grådig, blant mange andre.

for et århundre sIden utla 
Gilbert Keith Chesterton religi-
onskritikernes grunnleggende 
blindspor: «Folk som begynner 
å slåss mot Kirken for frihet og 
menneskelighet, ender opp med 
å gå vekk fra frihet og men-
neskelighet for bare å slåss mot 
Kirken. […] Sekularistene har 
ikke ødelagt de guddommelige 
ting, men de har ødelagt de 

sekulære, hvis det er noen trøst 
for dem.» Stemmer ikke dette 
også for religionsforkjemperne? 
Hvor mange fanatiske forsva-
rere av religion startet ikke 
med rabiate angrep på samti-
dens sekulære kultur for så å 
ende opp med å forsake enhver 
meningsfull religiøs erfaring? 
På lignende vis er mange libe-
rale så ivrige etter å slåss mot 
anti-demokratisk fundamenta-
lisme at de ender opp med å gå 
vekk fra frihet og demokrati for 
bare å krige mot terror. Enkelte 
av dem elsker menneskeverdet 
så mye at de er rede til å legali-
sere tortur – den ytterste ned-
verdigelsen av mennesket – for 
å forsvare det. 

Det virkelig triste er at det ser 
ut som om vi må utvide denne 
lista til å inkludere de israelske 
forsvarerne av jødisk renhet: 
Deres ønske om å verne den er så 
innstendig at de er rede til å for-

««enkelte elsker menneskeverdet så 
mye at de er rede til å legalisere mye at de er rede til å legalisere 
tortur – den ytterste nedverdigelsen 
av mennesket – for å forsvare det.
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Popaktivisme Popaktivisme Side 32

DanS:

Butoh og kroppen Butoh og kroppen Side 34–35

Film, medier & politisk filosofi

Wikileaks 
og mytene om de sosiale mediene.

 skyter tilbake
med

kamera

slik at de nå

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Hver fredag demonstrerer de palestinske ungdommene

 i landsbyen Ni’lin på 
 i landsbyen Ni’lin på 
 i landsbyen Ni’lin på Vestbredden, som mistet

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Demonstrasjonene er imidlertid ikke palestinernes eneste våpen i kampen for

B’Tselem startet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommenestartet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommenestartet å dele ut kameraer

begynt å dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

dokumentere hverdagslivet

våpen

 over 3000 mål da den israelske muren ble bygd.

slik at de nå

og den israelske hærens overgrep, 

Del 2
Film, medier & politisk filosofi

Slavoj Žižek om Mao 
og hvorfor kineserne har klart å 
kombinere autoritært partistyre 

med full kapitalisme.
se side 36–37

truLS LIE
Regissør og filmkritiker.

Det er umulig dette her. Man kan rett og 
slett ikke bare skrive en festivalrapport fra 
Venezia. Nærmere 200 filmer, det går bare 
ikke an å få med seg alle på en drøy uke. 
Og de filmene jeg valgte har etterlatt seg et 
hav av bilder som det nærmest er umulig 
å formidle strukturert eller objektivt. Men 
i det minste gir to regissører et tydelig 
sterkere inntrykk, nemlig Isaac Julien og 
Vincent Gallo. 

Festivalsjef Marco Müller skriver i 
festivalprogrammet at de denne gangen 
har «gjenoppfunnet og fornyet» festiva-
len. Han påstår at de i utgangspunktet var 
fordomsfrie, valgte uten forhåndskriterier, 
og lot det enestående ved den enkelte film 
gjelde. Nåja, han om det. Festivalen har 
forfalt, vil jeg hevde etter å ha vært her de 
siste fire årene. Selv om jeg ikke ser mer 

enn en brøkdel av filmene. Tre eksempler 
illustrerer dette. 

Storfilmen Miral fra den offisielle kon-
kurransen er en skuffelse. Stjerneregissør 
Julian Schnabel har laget et historisk fik-Julian Schnabel har laget et historisk fik-Julian Schnabel har laget et historisk fik
sjonsdrama fra palestinernes Midtøsten. 
Filmen handler om den idealistiske Hind 
Husseini som drev jentebarnehjemmet 
Dar Al-Tifel i Jerusalem i 1948. Filmen 
følger etter hvert palestinernes opprør 
mot israelsk undertrykkelse i den andre 
intifadaen, men den fokuserer også på det 
personlige dramaet i forholdet mellom 
jentungen Miral og hennes far. Moren dør, 
Miral havner som sjuåring på Dar Al-Tifel, 
men tilbringer helgene sammen med faren. 
Hun blir politisk engasjert, forelsker seg 
i en palestinsk aktivist, og plasserer som 

17-åring en bombe i en kino full av israelske 
offiserer. Døden er som kjent Midtøstens 
politiske språk. Og døden er også stadig på 
besøk når alle Miral elsker dør, en etter en. 

Men hvorfor må arabiske Miral og 
hennes far hele tiden snakke sammen på 
gebrokkent engelsk? På filmens overfylte 
pressekonferanse forklarer regissør Schna-
bel selvsikkert at det er stor forskjell på 
kunst og underholdning (han forsto for 
eksempel ikke hvordan New York Times 
kunne ha en seksjon kalt «Art & Leisure»). 
Jeg får mikrofonen og spør ham om hvor-
for han valgte engelsk dialog mellom 
arabere, vi vet jo alle hvor komisk engelsk-
språklige tyskere er i krigsfilmer fra andre 
verdenskrig? Så skjer det: Produsenten 
hans nærmest roper til meg om jeg over-
hodet kan huske at Mozart og Gandhi 

DødensVeneziaDødensVeneziaDødens
Filmfestivalen i Venezia er muligens kunstnerisk døende, men viser glimt av storhet i de smale filmene

➜

Essayfilmen viser seg standhaftig 
overfor filmindustrien. Under film-
festivalen i Venezia overrasket 
Vincent Gallo og Isaac Julien posi-
tivt, mens Sofia Coppola var en 
skuffelse. Som et gjennomgangs-
tema i filmkunsten, hadde også 
en rekke filmer i Venezia dødens 
mange former som motiv.

Vincent Gallo ble buet ut for Promises Written in Water, tildelt prisen for beste skuespiller for sin innsats som jaget afghaner i Essential Killing (bildet).

Større innsikt
Få LE MONDE diplomatique hjem i posten for kun 450,- i året.

Send SMS «LMD» til 2440 eller bestill abonnenemt på www.lmd.no.

LEMONDE
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lmd22lmd2lmd Paul Klee, side 36–37
«Min plads er ligeså vel blandt de døde som blandt de ufødte.»

Afrikas  
grønne mur
Mens hungersnød 
herjer på Afrikas horn, 
har flere afrikanske 
land lansert et 
prosjekt om en 
grønn mur tvers 
over kontinentet. 
Målet er å hindre 
ørkenspredning 
og øke 
matproduksjonen. 
Side 22

Verdens beste 
Siden 1952 har 
filmtidsskriftet Sight 
& Sound hvert tiende 
år kåret tidenes beste 
filmer. Men klarer 
en slik kanonisering 
å holde kontakt 
med filmhistoriens 
forskjellige etapper 
og skille klinten fra 
hveten? 
Side 30–31

Den ensomme 
bokseren
Bokseren Manny 
Pacquiaos løfte om 
å slå knockout på 
fattigdommen viser 
seg langt vanskeli-
gere i politikken enn i 
ringen.  
Side 34

Kvinners mot 
Truls Lie om hva 
mot og engasjement 
har å si i kampen 
mot overgrep og 
massakre. 
Side 32

Wim Wenders 
Den ujevne regissøren 
Wim Wenders viser 
ofte begavelse i 
dokumentarfilmene 
sine. Med Pina føyer 
han et nytt tilskudd 
til en respektabel 
rekke av sympatiske 
kunstnerportretter. 
Side 26–27

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 11    |    NoVember 2011

kull til besvær 
Kina forsøker forgjeves å komme 
seg ut av sin århundrelange  
kullavhengighet. Side 16

bankskandalen i kabul
Kabul bank var en av få suksesser i 
gjenopp byggingen av Afghanistan, helt til 
tidens finansskandale ble avslørt. Side 6–7

eus MaktsentruM
Le monde diplomatique inspiserer 
korridorene i Den europeiske  
sentralbanken i Frankfurt. Side 4-5

Hvor er 
venstresiden?

Kapitalismen opplever sin største krise siden 1930-
tallet, folk tar til gatene verden over i protest mot et 
økonomisk system de mener har gått av hengslene. 
Men den parlamentariske venstresiden er taus. Hvor 
lenge kan dette politiske spillet vare etterhvert som 
folkets sinne stiger?
Zizek om Occupy Wall Street, Halimi om EU og venstresiden,  
reportasjer fra Italia og Latin-Amerika. Side 2,3, 9–15
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lmd22lmd2lmd Alexander Carnera, side 36–37
«Gombrowicz hævder at det totalitære trives uden en totalitær leder.»

Russlands  
militærindustri
Russland er fortsatt 
en av verdens største 
våpeneksportører, 
på tross av få 
investeringer siden 
Sovjetunionens 
kollaps.  
Side 22–24

Livet er en drøm
To av filmkunstens 
milepæler hadde 
premiere for femti år 
siden: Michelangelo 
Antonionis Natten og 
Alain Resnais’ I fjor 
i Marienbad. Begge 
viser en filmkunst-
nerisk selvstendighet 
som til dags dato er 
uovertruffen.  
Side 25–27

Faust og 
kapitalismen
Goethes mesterverk 
brukes til å forstå 
finanskrisen.  
Side 34

Nordisk 
Panorama
Hvad er det fælles 
nordiske i relation til 
film? Er der særlige 
filmiske metoder, 
udtryk, tematikker 
og/eller produkti-
onsforhold, der kan 
tilskrives en specifik 
nordisk identitet eller 
«tone»? 
Side 30–31

Hannah Arendt 
Arendts politiske 
tenkning om 
totalitarisme, 
pluralitet, frihet og 
revolusjon 
er fremdeles like 
aktuell i dag, 35 år 
etter hennes død. 
Side 32–33

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 10    |    OKTOBER 2011

UTOPIEN FORDLANDIA  
Henry Ford forsøkte å bygge drøm-
men om et dydig Amerika midt i 
Amazonas. Side 14–15

FRA GANDHI TIL MAO
Stadig flere indiske intellektuelle uttryk-
ker støtte til maoistgeriljaen i landet.  
Side 16–18

SkUFFELSEN OBAMA
USAs venstreside blir stadig mer skuf-
fet over Obama, som slår tilbake med 
å håne deres forventninger. Side 8-9

FOTO: JUSTiN SUTcLiFFe, POLARiS/ScANPiX

I morgen,  
i morgen …
I 1948 nølte USA med å anerkjenne Israel. I 2011 nøler Obama ikke med å 

blokkere et palestinsk medlemskap i FN. USAs veto tar nok en gang sikte 

på å utsette beslutningen og satse på bilaterale forhandlinger. Israels 

forakt for folkeretten levner disse få sjanser til suksess. 
se side 4–7
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lmd22lmd2lmd Steffen Moestrup, side 32
«Kaurismäki behandler et alvorligt samfundsproblem med humor» 

Revolusjonens 
øyeblikk
Reportasje fra Kairo 
et halvår etter starten 
på den egyptiske 
revolusjon. 
Side 28–29

USAs 
medievalg-
kompleks
Mediefinansieringens 
makt over politikken 
har økt kraftig etter 
at landets høyeste-
rett fjernet taket for 
valgkampfinansiering. 
Politikken er gradvis 
overtatt av et penge- 
og medievalgkom-
pleks som er langt 
mektigere enn kandi-
datene og partiene.
Side 34–35

En hyllest til 
uklarheten
Teknisk kvalitet og 
klipping skal gjøre 
bildene utvetydige, 
rene, krystallklare, 
beroligende, i motset-
ning til virkeligheten. 
Side 36

Klassikere 
uten en tråd
Utskjelt politisk 
pornografi utløste 
tegneserienes 
franske revolusjon. To 
av sjangerens klassi-
kere er aktuelle i nye 
utgaver. 
Side 36–38

Oslo, 31. august
Joachim Triers nye 
film evner å skape 
mentalbilder og 
hypotetiske scener 
som er sjelden kost 
i norsk film, skriver 
Arnstein Bjørkly. 
Side 25–27

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 9    |    september 2011

jugonostalgi 
To tiår etter Jugoslavias oppløsning 
blomstrer nostalgien for fellessta-
ten på Balkan. Side 6–7

politisk voldsspiral
For ti år siden satte 11. september 
terrorisme på dagsorden, uten en klar 
definisjon av fenomenet. Side 10–12

Britisk klassehat
Klasseforakten vokser i spareknivenes 
Storbritannia. Arbeiderklassens chavs
er blitt fritt vilt for mobbing. Side 4-5

Indignerte israelere
Unge israelere kopierer 
sine arabiske naboer og 
de spanske indignados, 
i protest mot boligpriser, 
fallende lønninger og 
budsjettkutt. Protestene 
vitner om en sosial oppvåk-
ning, men de inkluderer 
ikke de fattigste samfunns-
lagene, og overser totalt 
palestinernes situasjon. 
Dette ønsker Breaking the 
Silence å gjøre noe med. 
Organisasjonen publiserte 
nylig beretninger fra 750 
israelske soldater, som 
viser realiteten i den isra-
elske militære kontrollen 
over hjem og åkre, gater 
og veier, eiendommer 
og tid, livet og døden til 
hver eneste palestiner på 
Vestbredden og Gaza.  
Se side 12–14

FOTO: JUSTin SUTcliFFE, POlARiS/ScAnPiX

Gjeldsopprøret
Gjeldskrisen har underkastet europeiske stater udemokratiske institusjoner. Folkets 
skjebne i Hellas, Portugal og Irland bestemmes ikke lenger i parlamentene, men i kor-
ridorene til Den europeiske sentralbanken, EU-kommisjonen og IMF. I Spania, Hellas 
og England vender folk seg mot systemet og krever reelt demokrati. se side 2, 7–13.
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lmd222lmd2lmd Alexander Carnera, side 36–38
«Melankolikerens sarte blik skærer igennem livets blindværk.»

Pliktens kirurgi
Krigen fortsetter. 
Fire måneder etter 
FNs sikkerhetsråds 
resolusjon sier NATO 
nå åpenlyst at målet 
er å fjerne Gaddafi-
regimet. Det sivile 
samfunnet betaler 
en dyr pris i krigen. 
Fra sitt eksil forteller 
den store libyske 
forfatteren Ibrahim 
al-Koni om sin 
smerte over landets 
skjebne.   
Side 32

Løgn og 
forbannet alvor
Umberto Eco har 
skrevet en svært 
ambisiøs roman 
om den moderne 
antisemittismens 
røtter, Sions vises 
protokoller, for å 
vise hvordan en 
gitt mentalitet av 
løgn, fordreining 
og forfalskning 
kan lede til så vel 
massepsykose som 
privat psykose.   
Side 34–35
 

Sommer
filmene
Årets sommerfilmer 
kretser rundt parfor-
holdets velkjente 
problemstillinger. Det 
ulykkelig forelskede 
paret i den ene filmen 
har fine følelser, men 
litt for mye av dem. 
Hovedrollene i den 
andre har et nesten 
usunt pragmatisk 
forhold til parrings-
leken.  
Side 28–29

Fra et 
jurymedlem
Hvordan vurderer 
man filmer opp mot 
hverandre for å kåre 
en vinner? Og hvorfor 
havner kvinner så 
ofte i bakgrunnen på 
filmlerretet?  
Side 26–29

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 7    |    juli 2011

Ugandas konger 
De tradisjonelle kongedømmene  
i Uganda krever land og mer  
politisk makt. Side 16–17

Utdatert atomkraft
Fukushimaulykken har sådd tvil om en 
teknologi som nærmest ikke har utviklet 
seg siden 1960tallet. Side 22–24

revolUsjonens egypt
Hva har skjedd i Egypt siden Mubarak 
ble kastet i vår? Reportasje fra rev
olusjonens ukjente episenter. Side 4-5

Jordboer nummer sju milliard er ventet senere i år. Innen 2050 vil vi være ni milliarder. Befolkningen 
blir stadig eldre i Kina så vel som i Europa. I Russland synker innbyggertallet raskt, mens Afrika er på 
vei inn i en demografisk overgang. En rekke faktorer – epidemier, kriger, politisk kaos, kulturelle prak

siser – virker inn på klodens demografi. Men et spørsmål består: Kan vi bli for mange?

Se side 11–18

Overbefolket?
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lmd22lmd2lmd Albert Camus, side 34–35
«Hvor er det berusende at føle sig som en Vorherre.»

Ukrainske 
eventyr
Han er Ukrainas mest 
kjente samtidsfor-
fatter, men skriver på 
russisk. Romanene 
hans er befolket av 
depressive pingviner 
og ville visjoner, men 
handler likevel alltid 
om politiske spørsmål. 
Andrej Kurkov følger 
Gogol: Når virkelig-
heten er for absurd, 
må fiksjonen vise 
sannheten. 
Side 32-33

Avmaktens 
styrke
Hva betyr etikk i 
dagens internasjonale 
politiske klima, eller 
i samtalen mellom 
en selv og andre? 
Hvordan gir gudstroen 
eller kjærligheten 
mening for et liv? 
Truls Lie intervjuer 
Asbjørn Aarnes. 
Side 36–37
 

Nasjons
tegneren
Han er Simpsons-
skaper Matt Groen-
ings favoritt. Med 
satiriske striper og 
karikatur er og selv-
biografi har tegneren 
Lat vært en av Malay-
sias fremste nasjons-
byggere.     
Side 38

Mad Men og 
tv-serienes 
revolusjon
Dette er serien som 
sier noe vesentlig 
om tidsånd, nær 
fortid, identitet, 
svik og begjær. 
Og om hvordan 
tv-serien er blitt et 
anerkjent medium 
for filmkunst i en tid 
da filmbransjen har 
mistet gnisten. 
Side 25–29

Internasjonal avis: 75 utgaver, 29 språk, opplag 2,4 millioner 38 kroner    |    nr. 6    |    juni 2011

Honduras 
Kuppmakerne har gitt etter for mot
standsbevegelsens krav, og styrtede 
Zelaya er tilbake i landet. Side 22–24

palestinas arabiske vår
Tusenvis av palestinske flyktninger 
marsjerte i mai fredelig mot Israels 
grenser. Side 9–10

Quo vadis, pakistan?
Likvideringen av Osama bin Laden 
i Pakistan har avdekket militær
vesenets famlende makt. Side 4-6

Del 2

bok:

Amerikansk hypervirkelighet  33 DokumentAr: 

tre avslørende filmer  32 ett lAnD, én forfAtter:

James kelman  38

Film, medier & politisk filosofi

kunstneres etos
Alexander Carnera om debatten om  

kunstnerstøtten som raser i Danmark.
 se side 36-37

Film. Etter den beherskede The Wrestler leverer Darren Aronofsky 

noe som ligner en katalog over egne fortrinn og svakheter som 

regissør. Det ser ut som han forholder seg til Kunstfilm som Village 

People til indianere og politimenn. Likevel er Black Swan en tour de 

force av visuelle finter og fortellerteknikk.

 fjær&
Vinger

Aronofskys briljante idémiks og svake visjoner

30   le Monde diplomatique – februar 2011

og at vi kun har set spidsen af isbjerget 
med hensyn til de konsekvenser, transfor-
mationen rummer.  

Steffen Moestrup. © norske LMD

oesTRUp
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

har overtaget såvel farens 
som morens rolle i familien Dolly. Hun 
hugger brænde, forbereder morgenmaden 
af de få rester hun kan finde, terper lektier 
med sine små søskende og lærer dem at 
bruge en riffel, klipper sin mors hår, vogter 
det faldefærdige hus for ubudne gæster 
og – kort inden i filmen – igangsætter en 
skæbnesvanger søgen efter sin far. 

Vi befinder os i et af Amerikas rand-
områder. Et af dem, der er mange af, men 
som man sjældent hører om i amerikanske 
film, hvor New York og Los Angeles er de 
steder, der typisk portrætteres. Et mang-
foldigt Amerika er et mærkværdigt overset 
fænomen på film. 

Familien bor i Ozark i det sydlige Mis-
souri, et fattigt område befolket af white 

-eksistenser, der er i familie med hin-
anden på kryds og tværs. Et sted præget 
af selvtægt, hvor maden findes på jagt, 
og hvor metamfetaminproduktion er en 
udbredt udvej for at klare dagen og vejen. 
Et sted, hvor man byder på joints og junk, 
ligeså ofte som vi andre byder på en kop 

Fattigdommen er udtalt men stoltheden 
intakt hos familien Dolly. Da naboerne er 
ved at flå et dyr, og Rees lillesøster foreslår, 
at de kan bede naboerne give lidt af kødet 
til dem, siger Ree med en bestemt tone: 

Never ask for what ought to be offered.»

Den imponerenDe styrke ved Debra 
Graniks filmatisering af Daniel Woodrells 

Winter’s Bone er en yderst dra-
gende, ærlig og indlevende miljøskildring. 

white trash-skildringer på film 
har det med at forfaldne til det komiske 
og distancerede som i Frygtelig Lykkelig 
(2008) og Fargo (1996) eller det senti-
mentale som i That Evening Sun (2009). 
Winter’s Bone formår at fralægge sig både 

det kitschede og det sentimentale. I steder 
fremstår filmen som en monumental for-
tælling om familiebånd, ansvar og moral.

Alt for mange af de anmeldelser af 
Winter’s Bone, jeg har læst, røber alt for 
meget af handlingen. Dette er i den grad 
en film, der kan ødelægges, hvis man ken-
der for meget til filmens plot. Mit referat 
vil derfor blot være en skitse, som forhå-
bentlig ikke vil ødelægge oplevelsen for 
læseren.

Rees far Jessup er forsvundet. Og det 
er ikke første gang. Hun ved, at han ofte 

bevæger sig på kanten af loven og ikke 
kan lade være med at fremstille metamfe-
tamin. Nu vil politiet have ham til at stille 
for retten, ellers tager de huset fra fami-
lien. Skal de fortsat have et hjem, må Ree 
altså indlede en søgen efter faren. Moren 
er ingen hjælp til. Hun er på depressiv vis 
for længst kravlet helt ind i sig selv og har 
ikke i sinde at komme ud. Der er heller 
ikke meget hjælp at hente fra de folk, Ree 
opsøger på sin vej, det være sig Teardrop, 
den bryske bror til Jessup, «veninden» 
der lider under et fatalt ægteskab eller 
den frygtindgydende Thump Milton, der 
om nogen kan siges at være boss her på 
egnen. Ingen siger reelt noget, for alle 
har noget på hinanden. Indavlen trives 
i Ozark og forstærker hemmeligheds-
kræmmeriet. 

et referat gør på ingen måde filmen ære. 
Winter’s Bone lever på en række vellyk-
kede elementer, der fungerer i symbiosen. 
Dokumentariske studier af en kvægauk-
tion og et musikalsk møde, der for en stund 

bryder den knugende tone. Scener, hvor 
ingen fysisk handling manifesteres, men 
hvor al anspændtheden ligger i det usagte 
og ugjorte. Landskabsbilleder som er alt 
andet end pynt, men i stedet fortæller 
væsentligt om den fortættede stemning. 
Den omfattende brug af lokale musikere 
som Marideth Sisco og Billy Ward bidra-
ger desuden betydeligt til filmens særegne 
lydside og er på ingen måde – som enkelte 
anmeldere har antydet – et overflødigt, 
folkloristisk præg.

Debra Granik (født 1963) er sandsynlig-
vis et navn, der siger 
de færreste noget. Før 
Winter’s Bone har hun 
lavet en række kort-
film – blandt andet 
den Sundance-beløn-
nede «Snake Feed» 
(1998) – samt spil-
lefilmen Down to the 

Bone (2004). Også sistnevnte er en intens 
miljøskildring, der tematiserer afhængig-
heden af narkotika ved at portrættere en 
arbejderklasse-mor, der ved siden af sit 
heroin-misbrug skal passe sine to børn. 
Den er desuden kendetegnet af en rå æste-
tik, fortrinvist håndholdt kameraarbejde 
med billeder optaget på digital video. 

I Winter’s Bone forfiner Granik sit fil-
miske udtryk uden på nogen måde at gøre 
det lækkert eller over-produceret, og så 
finder hun uvurderlig støtte i en række 
ekspressive og yderst troværdige præsta-
tioner fra John Hawkes (kendt fra blandt 
andet tv-serien Deadwood), Dale Dickey og 
ikke mindst 20-årige Jennifer Lawrence i 
titelrollen. Trods et stedvist lidt for kønt 
ydre, formår Lawrence at kropsliggøre 
en balance mellem skrøbelig teenager og 
udholdende house keeper. 

Ree er modig indtil marven. Og den 
film, der fortæller hendes skæbne, går lige 
så dybt. 

© norske LMD
Debra Grani, Winter’s Bone. På kino fra 28. januar.

 Winter’s Bone er en dragende spændingsfilm, et velspillet familieportræt 
og ikke mindst den mest indlevende skildring af det fattige, hvide USA, på lang tid.

Helt ind i marven
awrence har overtaget såvel farens som morens rolle i «white trash»-familien dolly i debra Graniks Winter’s Bone. 

«Ree er modig indtil marven. 
Og den film, der fortæller 

hendes skæbne, går lige så dybt. 
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Kulturen som forsakes for å redde sin renhet 

Et land som alle andre
Israel. Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat. 
Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én 
sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.

Slavoj ŽiŽek
Filosof, Ljubljana.

Ifølge ulIke medier kom-
mer det stadig flere initiativ 
i Israel fra offisielle orga-
ner, rabbinere, private 
organisasjoner og lokale 
beboergrupper for å 
forhindre stevnemø-
ter og ekteskap mel-
lom palestinere og 
israelere. 

I Øst-Jerusa-
lem patruljerer 
borgervernak-
tige grupper for 
å hindre ara-
biske menn i å være 
sammen med lokale 
jødiske jenter. Kommu-
nestyret i Petah Tikva har 
opprettet en støttetelefon 
som foreldre og ven-
ner til jødiske kvinner 
som omgås palestinere 
kan bruke til å infor-
mere dem om dette 
– jentene blir deretter 
behandlet som patologiske tilfel-
ler og sendt til psykolog. Kommu-
nestyret i Kiryat Gat har lansert 
et program i skolene for å advare 
jødiske jenter om farene ved å 
gå ut med lokale beduinmenn – 
jentene blir vist en film kalt «Til 
sengs med fienden» der blandede 
par kalles et «naturstridig feno-
men». 

Rabbi Shmuel Eliyahu sier 
til en lokal avis at å «forføre» 
jødiske jenter «bare er en annen 
måte å krige på» for arabiske 
menn. En religiøs organisasjon 
kalt Yad L’achim gjennomfører 
militæraktige operasjoner for å 
redde kvinner fra «fiendtlige» 
arabiske landsbyer. En regjerings-
støttet tv-kampanje (som senere 
ble trukket tilbake) oppfordret 
israelske jøder til å informere om 
slektninger i utlandet som står 
i fare for å gifte seg med ikke-
jøder. I denne konteksten er det 
ikke overraskende at mer enn 
halvparten av de israelske jødene 
i en undersøkelse i 2007 svarte at 
å inngå ekteskap med andre fol-
kegrupper burde sidestilles med 
«landssvik»! 

For å gi det hele en komisk 
slagside, åpnet et hebraisk religi-
øst råd for noen måneder siden 
opp for ett unntak: Jødiske kvin-

ner 
kan 

gå til sengs 
med arabere hvis 

det er for å få tak i 
informasjon om anti-isra-

elske aktiviteter (altså hvis det 
er del av et spionoppdrag). Men, 
som rådet var påpasselig å legge 
til, det er mer passende å bruke 
ugifte, promiskuøse kvinner til 
dette formålet.

AsymmetrIen mellom kjønnene 
er det første som slår oss her. Det 
som plager vokterne av den jødis-
ke renhet, er at jødiske jenter lar 
seg forføre av palestinske menn 
(og ikke jødiske menn som forfø-
rer palestinske jenter – det er sik-
kert ok, fordi det ydmyker pales-
tinske menn og viser den jødiske 
viriliteten). Eller for å sitere 
Haim Shalom, lederen velferds-
seksjonen i kommunen Kiryat 
Gat: «I sin uskyld, blir jentene 
med araberne som utnytter dem». 
Legg merke til at nazistene for-
søkte å bekjempe det samme på 
slutten av 1920-tallet og begyn-
nelsen av 1930-tallet: De var ikke 
redde for at jødiske jenter skulle 
forføre tyske menn, men at de 
sleske, dekadente og utnyttende 
jødiske mennene skulle forføre 
uskyldige ariske jenter.

Det som gjør disse kampan-
jene så nedslående, er at de 
blomstrer i en tid med relativ 
fred, i det minste på Vestbredden. 
Enhver som er genuint interes-
sert i fred vil ønske velkommen 
sosialisering mellom palestinske 

og 
jødiske 

ungdom-
mer som en 

måte å dempe spen-
ningene på og legge 

til rette for sameksistens. 
Hvem er vel redd for slike freds-
utsikter? 

For litt over et tiår siden ble 
Israel ofte rammet av terroran-
grep, og de liberale, fredselsken-
de jødene gjentok til stadighet 
mantraet om at de selvfølgelig så 
uretten i okkupasjonen av Vest-
bredden, men at for å få til reelle 
forhandlinger måtte den andre 
siden stoppe terrorangrepene. 
Hvis terrorangrepene fortsatte 
ville det israelske etablissementet 
bare bli tøffere og staere, og avvi-
se ethvert kompromiss om gren-
ser. Nå har det i en del år ikke 
vært noen terrorangrep i Israel 
(hvis vi ser bort fra trefningene 
på grensen til Gaza). Den eneste 
terroren er det lavintense presset 
mot palestinerne på Vestbredden 
(brenning av avlinger og moskeer, 
forgifting av brønner). Likevel er 
resultatet nøyaktig det motsatte 
av Israels erklærte vilje til å trek-
ke seg ut av Vestbredden: Stadig 
flere bosettinger på Vestbredden 
og likegyldighet overfor palesti-
nernes vanskelige situasjon. Må 
vi dermed gå til det triste skrittet 
å konkludere at om vold ikke fun-
gerer, så fungerer avstandstaken 
fra vold enda mindre?

soyons reAlIstes, demAn-
dons l’ImpossIble – vær realis-
tisk, krev det umulige. 68-slag-
ordet gjelder også for Israel-
Palestina-konflikten. Hvis det er 
noe vi kan lære av de endeløst 
uthalte forhandlingene, så er 
det at hovedhinderet for fred er 
nettopp det som framstilles som 

den 
realis-

tiske løsningen, 
nemlig to separate 

stater. Selv om ingen av 
partene egentlig ønsker den 

(Israel vil sannsynligvis foretrek-
ke en del av Vestbredden som de 
er klare til å gi fra seg til Jordan, 
mens palestinerne betrakter 
deler av Israel fra før 1967 som 
palestinsk) er tostatsløsningen av 
en eller annen grunn blitt aksep-
tert av begge parter som den 
eneste mulige løsningen. Begge 
sider utelukker som en umulig 
drøm den enkleste og mest opp-

lagte løsningen: en sekulær stat 
med to nasjoner som omfatter 
hele Israel pluss de okkuperte 
territoriene og Gaza. Til de som 
avviser denne enstatsløsningen 
som en utopisk drøm diskvali-
fisert av en lang historie med 
vold og hat, bør man svare at 
den to-nasjonale staten på ingen 
måte er utopisk, den er allerede 
et faktum. Realiteten er at Israel 
og Vestbredden i dag er én stat 
(hele territoriet kontrolleres de 
facto av én suveren makt, sta-
ten Israel) delt opp av interne 
grenser. Dermed må målet være 
å avskaffe apartheiden og for-
vandle denne de facto-staten til 
en sekulær demokratisk stat. 

For å unngå enhver misforstå-
else, dette impliserer på ingen 
måte en «forståelse» for terror-
handlinger, snarere tvert imot 
gir dette perspektivet det eneste 
grunnlaget for å kritisere ter-
rorangrepene uten dobbeltmoral. 
Jeg er svært klar over den jødis-
ke kulturens unike bidrag til ver-
dens kultur, vitenskap og kunst, 

og de enorme 
lidelsene jødene 

led under i over 
tusen år. Det som gjør 

meg trist er at mange israelere 
later til å gjøre alt det de kan for 
å forvandle den unike jødiske 
nasjonen til bare en nasjonalstat 
blant mange andre, og ofte mer 
grådig, blant mange andre.

for et århundre sIden utla 
Gilbert Keith Chesterton religi-
onskritikernes grunnleggende 
blindspor: «Folk som begynner 
å slåss mot Kirken for frihet og 
menneskelighet, ender opp med 
å gå vekk fra frihet og men-
neskelighet for bare å slåss mot 
Kirken. […] Sekularistene har 
ikke ødelagt de guddommelige 
ting, men de har ødelagt de 

sekulære, hvis det er noen trøst 
for dem.» Stemmer ikke dette 
også for religionsforkjemperne? 
Hvor mange fanatiske forsva-
rere av religion startet ikke 
med rabiate angrep på samti-
dens sekulære kultur for så å 
ende opp med å forsake enhver 
meningsfull religiøs erfaring? 
På lignende vis er mange libe-
rale så ivrige etter å slåss mot 
anti-demokratisk fundamenta-
lisme at de ender opp med å gå 
vekk fra frihet og demokrati for 
bare å krige mot terror. Enkelte 
av dem elsker menneskeverdet 
så mye at de er rede til å legali-
sere tortur – den ytterste ned-
verdigelsen av mennesket – for 
å forsvare det. 

Det virkelig triste er at det ser 
ut som om vi må utvide denne 
lista til å inkludere de israelske 
forsvarerne av jødisk renhet: 
Deres ønske om å verne den er så 
innstendig at de er rede til å for-
sake selve kjernen i den jødiske 
identiteten.

Oversatt av R.N. 

«enkelte elsker menneskeverdet så 
mye at de er rede til å legalisere 
tortur – den ytterste nedverdigelsen 
av mennesket – for å forsvare det.
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 skyter tilbake
med

kamera

slik at de nå

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Hver fredag demonstrerer de palestinske ungdommene

 i landsbyen Ni’lin på Vestbredden, som mistet 

Demonstrasjonene er imidlertid ikke palestinernes eneste våpen i kampen for

B’Tselem startet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommene

begynt å dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

 over 3000 mål da den israelske muren ble bygd.

og den israelske hærens overgrep, 
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 truLS LIE
Regissør og filmkritiker.

Det er umulig dette her. Man kan rett og 
slett ikke bare skrive en festivalrapport fra 
Venezia. Nærmere 200 filmer, det går bare 
ikke an å få med seg alle på en drøy uke. 
Og de filmene jeg valgte har etterlatt seg et 
hav av bilder som det nærmest er umulig 
å formidle strukturert eller objektivt. Men 
i det minste gir to regissører et tydelig 
sterkere inntrykk, nemlig Isaac Julien og 
Vincent Gallo. 

Festivalsjef Marco Müller skriver i 
festivalprogrammet at de denne gangen 
har «gjenoppfunnet og fornyet» festiva-
len. Han påstår at de i utgangspunktet var 
fordomsfrie, valgte uten forhåndskriterier, 
og lot det enestående ved den enkelte film 
gjelde. Nåja, han om det. Festivalen har 
forfalt, vil jeg hevde etter å ha vært her de 
siste fire årene. Selv om jeg ikke ser mer 

enn en brøkdel av filmene. Tre eksempler 
illustrerer dette. 

Storfilmen Miral fra den offisielle kon-
kurransen er en skuffelse. Stjerneregissør 
Julian Schnabel har laget et historisk fik-
sjonsdrama fra palestinernes Midtøsten. 
Filmen handler om den idealistiske Hind 
Husseini som drev jentebarnehjemmet 
Dar Al-Tifel i Jerusalem i 1948. Filmen 
følger etter hvert palestinernes opprør 
mot israelsk undertrykkelse i den andre 
intifadaen, men den fokuserer også på det 
personlige dramaet i forholdet mellom 
jentungen Miral og hennes far. Moren dør, 
Miral havner som sjuåring på Dar Al-Tifel, 
men tilbringer helgene sammen med faren. 
Hun blir politisk engasjert, forelsker seg 
i en palestinsk aktivist, og plasserer som 

17-åring en bombe i en kino full av israelske 
offiserer. Døden er som kjent Midtøstens 
politiske språk. Og døden er også stadig på 
besøk når alle Miral elsker dør, en etter en. 

Men hvorfor må arabiske Miral og 
hennes far hele tiden snakke sammen på 
gebrokkent engelsk? På filmens overfylte 
pressekonferanse forklarer regissør Schna-
bel selvsikkert at det er stor forskjell på 
kunst og underholdning (han forsto for 
eksempel ikke hvordan New York Times 
kunne ha en seksjon kalt «Art & Leisure»). 
Jeg får mikrofonen og spør ham om hvor-
for han valgte engelsk dialog mellom 
arabere, vi vet jo alle hvor komisk engelsk-
språklige tyskere er i krigsfilmer fra andre 
verdenskrig? Så skjer det: Produsenten 
hans nærmest roper til meg om jeg over-
hodet kan huske at Mozart og Gandhi 

DødensVenezia
Filmfestivalen i Venezia er muligens kunstnerisk døende, men viser glimt av storhet i de smale filmene

➜

Essayfilmen viser seg standhaftig 
overfor filmindustrien. Under film-
festivalen i Venezia overrasket 
Vincent Gallo og Isaac Julien posi-
tivt, mens Sofia Coppola var en 
skuffelse. Som et gjennomgangs-
tema i filmkunsten, hadde også 
en rekke filmer i Venezia dødens 
mange former som motiv.

Vincent Gallo ble buet ut for Promises Written in Water, tildelt prisen for beste skuespiller for sin innsats som jaget afghaner i Essential Killing (bildet).

E
r demografi bare utslitte kli-
sjeer uttalt i ditt navn?

«Menneskehetens fød-
selstall er eksplosive». Nei, 

i flere tiår har fødselsratene sunket 
tydelig over hele verden, i tråd med 
det man kaller «den demografiske 
overgangen», perioden der tidligere 
høye fødsels- og dødstall synker 
betraktelig. 

«Vi står overfor en befolk-
ningseksplosjon». Uansett hva som 
påstås, bomben eksploderer ikke. 
Det dominerende fenomenet i det 
21. århundret vil ikke være rask 
befolkningsvekst, men befolknings-
aldring.

«Overbefolkning kommer til å 
kvele planeten». Nei, konsentrasjo-
nen av mennesker i små områder, 
som følge av urbaniseringen, vil 
føre til avfolkning i andre deler av 
verden.

«Vi i Nord vil oversvømmes 
av innvandrere fra Sør.» Denne 
påstanden tar ikke høyde for de nye 
migrasjonsstrømmene som skapes 
av mobilitet i ordets mange betyd-
ninger, deriblant svært store interne 
forflytninger i Sør. 

Summa summarum, det eksis-
terer ingen «verdensbefolkning». 
Dette er en meningsløs sekkebe-
tegnelse, som innbefatter så mange 
ulike virkeligheter at bare å bruke 
ordet er å blande hummer og kana-
ri. Guinea og Portugal har omtrent 
like stor befolkning (10,8 og 10,7 
millioner).1 Kan man dermed slutte 
at de to landene har omtrent samme 
plass i den globale demografien? 
Sannsynligvis ikke. Alle indikato-
rene er forskjellige: Den naturlige 
befolkningsveksten i Guinea er for 
eksempel svært positiv (+ 3 pro-
sent), mens den i Portugal er nega-
tiv (- 0,1 prosent).

Demografiske inDikatorer for 
»verdensbefolkningen» dekker ofte 
over den reelle dynamikken – den 
mellom land med høy fødselsrate og 

lav forventet levealder (som Niger 
og Mali) og land der fødselsraten 
er så lav at den ikke kompense-
rer for dødsraten (som Russland 
og Japan). I tilfellet Japan, skyl-
des dødsratens merkbare oppgang 
på 2000-tallet ikke dødelig atferd 
eller forfall i helsevesenet, men ute-
lukkende at befolkningen er blitt 
eldre. Situasjonen er annerledes i 
Russland (se egen artikkel på side 
16–18).

Verden består av svært ulike 
befolkninger, med ulike demogra-
fiske indikatorer og bosetnings-
mønstre, noe som går fram av de 
enorme variasjonene i befolknings-
tetthet (fra 1141 innbyggere per 
km2 i Bangladesh til 5,9 i Gabon). 
Også her stirrer vi oss blinde, hvis 
vi bare fokuserer på middelverdien 
av dette aggregatet.

Det 20. århundret ga en utvik-
ling uten sidestykke. Planetens 
befolkning ble firedoblet (fra 1,6 
milliarder i 1900 til 6,1 milliarder i 
2000). Til grunn for denne veksten 
lå fire nye fenomen. Fra slutten av 
1700-tallet begynte dødeligheten å 
synke i enkelte land på den nord-

lige halvkule (blant barn, tenårin-
ger og mødre). Dette fenomenet 
spredde seg til landene i Sør på 
1800- og 1900-tallet (for eksempel 
i India fra 1920-tallet). Årsakene 
var medisinske og farmasøytiske 
framskritt, mer hygienisk bevissthet 
og tekniske framskritt i landbruket 
som ga et mer regelmessig og vari-
ert kosthold. På to århundrer har 
andelen nyfødte som dør før de 
fyller ett år sunket i snitt med 80 
prosent i verden, men den har blitt 
delt på femti i de meste utviklede 
landene. Dødeligheten blant barn 

og tenåringer har sunket enda mer, 
i likhet med hos fødende kvinner. 
Resultatet er en endring i kjønnsba-
lansen: Det «svake» kjønnet er blitt 
demografisk sterkest.

Dessuten lever folk lenger på 
grunn av forbedringer innen medi-
sin og helsevesen siden slutten av 
1970-tallet. Automatisering har i til-
legg gitt bedre arbeidsforhold. Dette 
har økt den forventede levealderen, 
som nesten har doblet seg på et 
århundre (fra 37 år i 1900 til 69 år 
i 2010).

Den historiske nedgangen i 
fruktbarhet har medført en tydelig 
demografisk oppbremsing. Den årli-
ge vekstraten er gått fra et historisk 
maksimum på mer enn 2 prosent 
på slutten av 1960-tallet (en rekke 
land startet da den demografiske 
overgangen) til 1,2 prosent i 2010. 
På femti år økte verdensbefolk-
ningen dermed med 142 prosent: 
fra 2,5 milliarder i 1950 til 6,1 mil-
liarder i 2000. Ifølge de moderate 
framskrivningene til FN vil klodens 
befolkning være 9,1 milliarder i 
2050. Er det for mye? Selv om 
alle disse 9,1 milliardene flyttet til 
USA ville USAs befolkningstetthet 
fortsatt være mindre enn tettheten i 
Paris-regionen (Île-de-France).

BefolkningsalDring vil bli det 
dominerende fenomenet i det 21. 
århundret. Aldringen kan måles 
enten i økt andel eldre (5,2 pro-
sent i 1950 mot 7,6 prosent i 2010 
og 16,2 prosent i 2050, ifølge FNs 
framskrivninger)2 eller utviklingen 
til medianalderen (24 år i 1950, 29 
år i 2010 og rundt 38 år i 2050).3 
Høyere forventet levealder utvider 
befolkningspyramiden på toppen, 
mens lavere fødselsrate gir mindre 
unge i bunnen. Konsekvensene er 
spesielt store i land som gjennomgår 

en «demografisk vinter», der frukt-
barhetstallene i flere tiår har vært 
langt lavere enn det som kreves for 
å erstatte generasjonene (dvs 2,1 
barn per kvinne). I disse landene 
må en betraktelig vekst i fruktbar-
het (og ikke for sent, siden antallet 
kvinner i reproduktiv alder syn-
ker) eller en tilflytning av unge og 
fruktbare folk til for å sikre stabilt 
folketall. 

Men man må også se på øknin-
gen av personer over 65 år i abso-
lutte tall – det som kalles «geronto-
vekst»: 130 millioner i 1950, 417 
millioner i 2000, og trolig 1,486 
milliarder i 2050. Skillet mellom 
befolkningsaldring og gerontovekst 
viser svært forskjellige tendenser 
i ulike land. I enkelte land utvikler 
de to fenomenene seg ikke likt, 
eksempelvis fordi et migrasjons-
system tilfører en ung befolkning 
og reduserer den eldre. 

Urbanisering framstår som et 
annet sentralt fenomen. I 2008 var 
befolkningen i byene for første gang 
større enn på landsbygda, ifølge FNs 
tall (metodene er omdiskutert, men 
ikke grunnlaget).4 Dette er det store 
paradokset i det 21. århundret: 
Aldri har verdens befolkning vært 
så stor, og samtidig så konsentrert 
i små områder. Verden metropolise-
res uunngåelig av tre ulike årsaker. 
Den første er tertiærsektorens vekst 
i de mest befolkede byområdene, 
som tiltrekker seg et overskudd 
skapt av produksjonsvekst i land-
bruket. Den andre årsaken er at folk 
vil ha flere yrkesmuligheter, i en tid 
med økende variasjon i yrker, frivil-
lig eller ufrivillig mobilitet og fattig-
dom på landsbygda. Den tredje .../ 

Mennesker og tall

Falske påstander om 
verdens befolkning

Epidemier, kriger, politisk 

kaos, kulturelle praksi-

ser – en rekke faktorer innvirker på et lands demografi. 

Den russiske befolkningen som allerede hadde begynt å 

skrumpe før Sovjetunionens fall, ble enda mer redusert 

av «sjokkterapien» på 90-tallet (se side 16–18). Egen-

oppfatningen folkeslag har påvirker også antallet. I en-

kelte epoker har frykt for overbefolkning dominert, mens 

i andre epoker har det vært redsel for avfolkning (se side 

14–15). Kinas økonomi har nytt godt av en «demogra-

fisk bonus», men snart vil befolkningen også der eldes 

(se side 12–13), i likhet med de fleste andre land på klo-

den. Aldrende befolkning og ikke overbefolkning vil bli det 

21. århundrets dominerende demografiske tendens. 

Gérard François Dumont
Professor ved Université de Paris-Sorbonne, leder for tidsskriftet Population & Avenir.

JorDens
Befolkninglmd

{Det «svake» kjønnet er blitt 
demografisk sterkest.

Befolkningsutvikling
Etter flere århundrer med 
stagnasjon ble befolknin-

gen seksdoblet fra 1800 til 
2000. KILDE: FN
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Kartografi av Philippe Rekacewicz,  
med hjelp fra Agnès Stienne 

film ✴ litteratur ✴ kritikk
månedens essay: den BOdFÆRdige dOmmeR
Film: dReyeR ✴ FORtellingeR FRa saunaen 
 ✴ asBjøRn aaRnes ✴ tegneseRieteRapilmd222lmd2lmd

Andrej Kurkov, side 32

«Måtte Gud bevare vår  
kjære lærer Janukovytsj!»

Røyk ogRøyk og
Reklame

Dette er serien som sier noe vesentlig om tidsånd, nær fortid, identitet, svik og 
begjær. Full av overraskende vendinger og forviklinger. Full av røyk og alkohol. 
En verden der krigen var kald og markedet like optimistisk som tidsånden.

en tid foR 
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I 
juni 2011 annonserte den afghanske sen-
tralbanksjefen, Abdul Qadir Fitrat, fra et 
hotell utenfor Washington at han gikk av. 
Og at han hadde flyktet til USA «i frykt 

for sitt eget liv». Allerede i april avslørte 
han for det afghanske parlamentet – med 
nøyaktige tall og navn – en finansskandale 
uten sidestykke i Kabul Bank, landets første 
privatbank som så vidt unngikk konkurs i 
august 2010. 

Ifølge de siste tallene fra sentralbanken har 
sjefen i Kabul Bank lånt ut og tapt 579 mil-
lioner dollar i innskudd. Legger vi til renter og 
lån skjult som representasjons- og administra-
sjonsutgifter, stiger beløpet til 914 millioner 
dollar. I forhold til størrelsen på den afghanske 
økonomien, med en reell BNP på knappe 7 mil-
liarder dollar i 2011 ifølge Det internasjonale 
pengefondet (IMF), er den relative størrelsen 
på disse tapene uten sidestykke i moderne 
finanshistorie. Skandalen kaster et grelt lys på 
den endemiske korrupsjonen som hersker i Afg-
hanistan og viser president Hamid Karzais full-
stendig manglende evne til å gjøre noe med den. 
Tre år før de amerikanske troppene etter planen 
skal trekke seg ut av landet tenker entreprenø-
rene bare på en ting, nemlig å profittere på den 
internasjonale bistanden før den forsvinner. 

«Det som gjør historien om Kabul Bank 
enda sørgeligere, er at banksektoren for kun 
kort tid siden ble sett på som en av få sukses-
ser i gjenoppbyggingen,» sukker Wiliam Byrd, 
tidligere leder for Verdensbanken i Afghanis-
tan. Blant de som tjente store penger på Kabul 
Bank finner vi en bror av president Karzai, 
Mahmood, og Abdul Hassin Fahim, bror til 
den første visepresidenten. Ifølge en intern 

kilde har sentralbanken avdekket 207 «låne-
mottakere»: parlamentsmedlemmer, ministre, 
provinsguvernører, kunstnere, et fotballag, 
valgkampledere.1

Brytekamp med ImF
Innen en halvtime etter at Fitrat annon-
serte sin avgang kalte Karzais regjering det 
for «forræderi». En arrestordre ble sendt til 
Interpol og den amerikanske ambassaden i 
Kabul, fordi Fitrat sto på toppen av listen over 
mistenkte som den afghanske sjefsanklageren 
brukte over et år på å offentliggjøre. Listen 
omfatter også bankens grunnlegger, Sherkhan 
Farnood, og bankdirektør Khalilullah Ferozi, 
som fortsatt går fritt omkring i Kabul. Noen 
rettssak har ennå ikke funnet sted.

Ifølge ulike kilder har antikorrupsjonsmyn-
dighetene i Afghanistan (MEC) frikjent Mah-
mood Karzai og Abdul Hassin Fahim, som 
begge var aksjonærer i banken, på betingelse 
at de betaler tilbake beløpene som offisielt er 
erklært som falske lån. Mahmood Karzai mot-
tok 22 millioner dollar, mens tre selskaper som 
Fashim var aksjonær i, har tjent på sjenerøse 
lån på en samlet sum av 182 millioner dollar. 
Senere har Mahmood Karzai ikke vært nådig 
mot bankgrunnlegger Farnood. «En tyv, en 
forbryter som burde ha blitt dømt for lengst,» 
sier han til oss. Han føler seg «kvalm og utslitt 
av regjeringens somling».

Kabul Bank er blitt et påskudd i brytekam-
pen mellom IMF og den afghanske regjeringen. 
IMF har siden mars 2011 blokkert deler av den 
internasjonale bistanden som går direkte til 
statsbudsjettet.2 IMF mener at regjeringen må 
dekke bankens tap (bare 70 millioner dollar var 
hentet inn i juli) og krever reform av bankvese-
net så vel som en ordentlig rettssak. «Myndig-
hetene har et desperat behov for penger for å 
unngå likviditetsproblemer om noen måneder,» 
sier Afghanistan-spesialisten Andrew Wilder fra 
den amerikanske kongressens forskningssenter, 
US Institute of Peace. I midten av oktober god-
kjente det afghanske parlamentet regjeringens 
plan om å refinansiere sentralbanken og aksep-
terte en første utbetaling på 51 millioner dollar. 
Dermed kan IMF gjenoppta bistandsprogram-
met i midten av november.

en troshandlIng
Farnood, mannen som har latt landets mekti-
ge forsyne seg av bankkontoene til 1,3 millio-
ner afghanere, er en eventyrer som kommer 
fra fattige kår nord i landet. Pokerspilleren 
– ifølge nettstedet World Series of Poker Tour 
vant han nesten 400 000 dollar i 2005–2008 
– drømte om å grunnlegge et industri- og 
finanskonsern. Han har tilbrakt mesteparten 
av sitt voksne liv i utlandet, først i Moskva, 
hvor han på studenthybel på 80-tallet grunn-
la et selskap for pengeoverføring som tjente 
godt på den russiske importen av afghanske 
stoffer. Ifølge en tidligere NATO-talsmann i 
Afghanistan klarte han på knappe 15 år å spre 
betalingsnettverket til Sentral-Asia, Pakistan, 
Iran og Kina, så vel som Europa og California.

Nettverket inngår også i det tradisjonelle 
muslimske hawala – et system for pengeover-
føring, lån og valutaveksling som etterlater få 
skriftlige spor. Ifølge en etterforsker fra det 
amerikanske Drug Enforcement Administration 
(DEA) overførte og hvitvasket Farnood penger 
for Taliban, narkosmuglere og Al-Qaida, samt 
en drøss lovlige foretak i Dubai på 90-tallet. 

Etter talibanregimet falt i 2001 ønsket ame-
rikanerne at det skulle opprettes moderne ban-
ker. Landet hadde på den tiden kun to, begge 
statsdrevne og årelatte. «Reguleringene ble 
lempet på da det dukket opp ordentlige banker 
i Kabul,» forklarer Byrd. «De utenlandske pen-
gegiverne trodde bankene kunne underlegges 
internasjonale regler.» Farnood var den første 
som søkte om konsesjon til å drive bank, noe 
han fikk i 2004. 

Slik startet en fortelling om tillit, «en tros-
handling», ifølge daværende sentralbanksjef 
Noorullah Delawari. For å få sine borgere til å 
hente sparepengene ut av madrassene, viste 
Farnood en enestående PR-teft: Mens to kvin-
nelige indiske skuespillere – Divya og Seeta 
– skrøt av kredittkortene sine på tv, arrangerte 
han gigantiske lotterier i bryllupssalene kalt 
Bakht («sjanse» på dari) som var åpne for alle 
med 100 dollar på Kabul Bank-konto. «Far-
nood delte ut biler, leiligheter, kontanter,» for-
teller daværende finansminister Anwar ul-Haq 
Ahady, som ga konsesjonen til Kabul Bank. 
«Han visste å tiltrekke seg oppmerksomhet 

korrupsjonsavsløring sår tvil om gjenoppbygningen. 
Kabul Bank var en av få suksesser i gjenoppbyggingen av 

Afghanistan. Helt til sentralbanksjefen avslørte den største 
svindelen i moderne finanshistorie. Innen tre år skal de 

amerikanske troppene trekkes ut.

Louis Imbert
Journalist.

Bankskandalen i Kabul

Gjenoppbyggingen av Afghanistan har vært  
ridd av skandaler. Sist ut er tidenes største  
finansskandale i Kabul. 
FOTO: Teru Kuwayama, COrbis / sCanpix

film ✴ litteratur ✴ kritikk
Film: verdens beste ✴ poesi ✴ Film Fra sør 
sport: bokseren mot oligarkiet 
tegneserie: vesten slår tilbakelmd22lmd2lmd

Alexander Carnera, se side 36–37

«Rummer kunsten, udover arbejdet med form, 
farve og lys, stadig en erkendelsesproces?»

Kjernesunn 
Kamerahunger
Den ujevne regissøren Wim Wenders viser ofte begavelse i 
dokumentarfilmene sine. Med Pina føyer han et nytt tilskudd til  
en respektabel rekke av sympatiske kunstnerportretter. 

side 26–27
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Sverre V. Sand
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

år en dokumentarfilm, et kunstner-
portrett, av Wim Wenders dukker 
opp, er det all grunn til å følge det 
kameraet peker på. Tilnærmelsen er 
like undersøkende som beundren-
de, til saken, enten det er kuban-

ske musikere som fokuseres, en japansk regissør 
eller, som her, den legendariske koreografen 
Pina Bausch. Intervjuer med dansere i ensemblet 
og utdrag fra forskjellige forestillinger har resul-
tert i en verdig epitaf for en anerkjent kunstner. 

Når Wenders nå leverer et portrett av Pina 
Bausch, så er det etter å i lengre tid ha ønsket et 
samarbeid. Det måtte skrinlegges ettersom hun 
gikk bort i 2009. Til trøst har kanskje fokuset 
blitt desto sterkere på etterdønninger, de lær-
dommer, minner og resultater hun etterlot seg.

Det er ingen overdrivelse å hevde at hoved-
personen lever videre her. Det er først og fremst 
hennes livsverk som står i fokus. Forskjellige 
forestillinger som oppføres innen- og utendørs, 
gjerne med trauste industribygninger i opp-
lagt kontrast til dansernes plastisitet, for ikke 
å glemme amatører, som Bausch engasjerte i 
stykket Kontakthof, et dansestykke som ligner 
«dæinns på lokk’ale». Tysk er et morsomt språk: 
«Kontakthof» betyr nettopp et sted der man 
møtes og kanskje/kanskje ikke oppnår kontakt. 
Ellers er det vel ingen kjennere av Wenders som 
lar seg overraske av at samtlige locations er valgt 
med omhu, motiver i seg selv fulle av visuell 
musikk. Tankene går mer enn en gang underveis 
til vår hjemlige maler Leonard Rickard, andre 
ganger til scener i Roy Anderssons filmer. Her er 
nok å gasse seg med, enten man er filminteres-
sert eller opptatt av dans. 

Blikket
Vel så viktig er metode, og Pina lykkes også 
med å formidle inntrykket av koreografen som 
pedagog. Tredjehånds informasjon har sjelden 
vært mer tillitvekkende enn disse vitnesbyrd 
om en venn og kollega, koreograf og kunstner. 
De minnes. Slik Bausch i sin tid gjorde, har også 
Wenders under arbeidet med filmen gitt dan-
serne i oppgave å besvare spørsmål med sin egen 
uttrykksform: kroppen. Denne filmen lever, og 
det er ikke 3D-effekten det siktes til.

Portrett av Kunstneren som død er en sjan-
ger med feller. Problemet med å elskes etter sin 
død er det å bli lest inn i en vag floskelstrøm 
som utvisker den originalitet avdøde måtte ha 
vært i besittelse av. Vi har vel alle sett kjendis-
portretter ødelagt av henrykt, men omtrentlig 
festtalesjargong. Visse tendenser i den retning 
er selvsagt ikke til å unngå her heller, men Pina 
manøvrerer likevel trygt i belastet farvann. 

Dansere og kolleger skal ha litt av æren for 
det: Oppriktig til stede i sine tête à têtes med 
Wenders’ kamera, skisserer de hovedpersonen 
med intensitet og presisjon. Når de forteller om 
arbeidet med Pina Bausch er nettopp blikket et 
gjentatt tema. En forteller hvordan Pina så hen-
nes sårbarhet og beskjedenhet, og trakk henne 
fram, en annen om hvordan hun nærmest skrel-
let ham ren, så tvers gjennom alle pretensjoner. 
Møtet med Pina beskrives som å finne sitt språk. 
Slik sirkles hovedpersonen inn, av danseres, 
venners og kollegaers betraktninger og minner. 
Disse alterneres med de forskjellige forestilinger 
som flettes inn, noen framført for – og «med» – 
Wenders’ kamera. Det er ellers gledelig å merke 
seg at Wenders’ teft for landskap, lokaler og 
diverse urban infrastruktur ser ut til å fungere 
bedre enn noensinne, kanskje nettopp limet som 
føyer de øvrige momenter sammen. Det hele 
munner ut i et fengende så vel som saklig fokus 
på hovedpersonens virke. 

Som dokumentar-portrett representerer Pina 
noen av de fineste trekk i Wenders’ mang-
slungne filmografi. Hva man enn mener om Wim 
Wenders – noe som kan være ymse, selv for de 
av oss som setter pris på virksomheten – så er 
det ikke vanskelig å finne en begrunnelse i de 
mange ulike filmene hans. Det man likevel kan 
enes om, er at det alltid er noe som fester seg 
ved dem, det er som oftest en sunn nysgjerrig-
het og forundring å spore i bildene. Wim Wen-

ders er en av disse regissører med et visst blikk 
for ting. Han også.

Av en Annen verden
Blant mer hengivne fans sies det at filmene hans 
handler om bilder, om det å se. Dette skal formo-
dentlig forstås som at de handler vel så mye om 
vårt blikk på det som er i bildet, som om det som 
faktisk figurerer i bildet. Det finnes gode grun-
ner til å reservere seg overfor slike utslitte diag-
noser. Det lyder unektelig spennende med en 
film som handler om hvordan vi ser på det vi ser 
samtidig som vi ser det, men ofte refererer slike 
utsagn til filmer der et kamera er synlig i bildet, 
eller til filmer hvor diverse regivalg blir tatt i et 
tv-studio eller bak kulissene i teatret. Derimot 
ville forskjellige aspekter av resepsjonsestetikk, 
våre måter å se på, de individuelle og kulturelle 
betingelsene for hvordan vi møter et bilde, vært 
et atskillig større lerret å bleke. Legg til et aldri 
så lite slingringsmonn mellom intensjonene til 
bildets avsender og selve sluttproduktet. Se, 
det ville vært såpeopera for voksne, men den 
filmen har vi ennå til gode å se, skjønt det er 
lov å håpe: Wenders drar opp forventningene i 
sine innledende betraktninger om billedkultur i 
Aufzeichungen zu kleidern und städten (Notater 
om byer og klær, 1989), et interessant portrett 
av designeren Yohji Yamamoto. 

Inntil videre får vi slå oss til tåls med de 
bilder han allerede har avgitt, filmer som alltid 
byr på en smittende fascinasjon for arkitektur, 
design, interiører og annet med signatur, men 
også bylandskap eller åpne landskap, sistnevnte 
gjerne i kontrastfylt samspill med de forannevn-
te. De befolkes av skuespillere som Harry Dean 
Stanton eller Dennis Hopper i de amerikanske 
filmene, eller Bruno Ganz i de tyske, som Den 
amerikanske vennen (1977) eller Lidenskapens 
vinger/Himmelen over Berlin (1987). Felles for 
dem alle, motiv, landskap og mennesker, er at 
de med en viss velvilje kan påskrytes en slags 
ikonisk status. Den samme appetitten finner vi 
i dokumentarene hans om diverse artister og 
kunstnere, som country-sangeren Willie Nelson 
(Willie Nelson at the Teatro fra 1998) eller gamle 
bluesartister som Robert Johnson og James 
Blood Ulmer (The Soul of a Man, 2003). Dette 
fokus på Kulturpersonligheten, for ikke å si kult-
personer og -fenomener har imidlertid vært et 
tveegget sverd i Wenders’ karriere. 

Blant de ærgjerrige, til tider uforsvarlig ambi-
siøse fiksjonsfilmene hans, lykkes han på det 
beste med å skape den billedpoesi han så iherdig 
går inn for. Det kan virke som om han går inn 
for å konstruere sin egen mytologi, bestående av 
nettopp en form for stiliserte portrett av nevnte 
bylandskap og personligheter. Begreper som «av 
en annen verden» (otherworldly) dukker gjerne 
opp i skriverier om Wenders, og det er forståe-
lig. I den enkelte film kan dette gi utslag som 
en slags svimlende fornemmelser av noe «kjent-
men-fremmed» og lignende virkninger, sånt 
man gjerne beskriver litteraturens mye omtalte 
uutsigelighet med. Man får ikke helt taket på 
det, men det sitter som et skudd. Dette er vel-
brukte fraser, men de er likevel beskrivelsen av 
de bedre filmer man kan se. 

konseptuelle mAngelsykdommer
Det er selvsagt hans kommersielle gjennom-
brudd i 1984 det siktes til: Paris, Texas, skre-
vet av dramatiker/skuespiller Sam Shepard. En 
annen del av suksessen er Harry Dean Stanton 
i det som må være hans livs rolle: «40 mil med 
grov landevei» eller hva broren hans hilser ham 
velkommen tilbake med, etter flere års fravær. 
Blues- og countrysanger handler gjerne om 
hjertesmerte, hesten som døde og hun(den) 
som stakk av. Ry Cooder er gitaristen som sies å 
kunne artikulere denne lengsel i en enkelt tone, 
for eksempel den som ledsager Robert Müllers 
innledende bilder av amerikansk ødeland. H. 
D. Stanton synes å vokse ut av dette store, 
ubønnhørlige landskapet, en fortapt mann som 
aksler seg til å prøve igjen, mange år etter at det 
skar seg med familien. Ry Cooder. Sam Shepard. 
Harry Dean Stanton. Legg til Nastassja Kinski 

N

Wim Wenders’ mangeslugne filmografi. Fra toppen: Harry Dean 
Stanton i Paris, Texas; Lidenskapens vinger/Himmel over Berlin; 
Buena Vista Social Club; Dennis Hopper og Bruno Ganz i Den 
amerikanske vennen.  

12

 l
e 

M
o

n
d

e 
d

ip
lo

M
a

t
iq

u
e 

– 
o

K
to

Be
R

 2
01

1

Cécile Raimbeau
Frilansjournalist, Paris.

«La oss være ærlige! Nestor og 
Cristina har gjennomført tiltak 
som selv ikke sosialistiske regje-
ringer andre steder har gjort!» 

utbryter advokaten Valdemar med en åpen-
bar forkjærlighet for provokasjon. Utsagnet 
forbauser vennene hans i et beskjedent hus 
i Buenos Aires-forstaden Florencio Varela. 
Denne julidagen diskuteres det heftig om 
ekteparet Kirchner, K-ene som argentinerne 
kaller paret som har styrt landet siden 2003.

Mannen kom først til makten, med et løfte 
om å «konsolidere det nasjonale borgerska-
pet».1 Så kom kona i 2007, med sitt engasje-
ment for en kontinuitet med endring. I likhet 
med vertene Neka og Alberto, har Valdemar 
tilhørt en organisasjon ytterst til venstre som 
forkastet hele politikerstanden. Målet var å 
endre verden uten å ta makten. Ingenting 
skulle derfor tilsi at den tidligere aktivisten ga 
K-ene sin støtte. Hva med de andre vetera-
nene fra denne organisasjonen som aldri talte 

mer enn fjorten hundre medlemmer, ville de 
sagt det samme? «Alle som én!» roper Valde-
mar, med en smule overdrivelse i stemmen. 
«Dagens samfunn er så polarisert at dersom 
du ikke går ut mot K-ene, tror alle at du støt-
ter dem!» 

La oss gå tjue år tilbake i tid, den gang da 
Argentina var gullgutten til Det internasjonale 
pengefondet (IMF). Da Carlos Menem ble pre-
sident i 1989, omfavnet han nyliberalismen, til 
stor begeistring i finansmiljøene. Regjeringen 
hans solgte en rekke offentlige virksomheter 
på billigsalg til utenlandske investorer. Og for 
å få bukt med inflasjonen bandt Menem peso-
en til dollaren. Inflasjonen bremset opp, det 
samme gjorde eksporten da den overprisede 
valutaen ødela konkurranseevnen. Gjelden 

skjøt i været – fra 7,6 milliarder dollar på 
begynnelsen av 1970-tallet til 132 milliarder 
i 2001, en økning på 1700 prosent. Arbeidsle-
digheten nådde raskt 18 prosent, offisielt. Da 
IMF 5. desember 2001 nektet å gi regjeringen 
flere lån, klarte ikke landet lenger å betjene 
gjelden sin. Gjeldskrise, panikk i bankene, 
økonomien ble paralysert. Argentinerne gikk 
ut i gatene. Bevegelsen av arbeidsløse arbei-
dere i Solano (MTD), som Neka, Alberto og 
Valdemar tilhørte, var en del av mylderet av 
piqueteros (arbeidsløse demonstranter) som 
samlet seg under slagordet «Vekk med dem 
alle!» 

«Vi gjorde en feil i 2001», sier Alberto. 
«Vi burde ikke nøyd oss med å håpe på at 
de skulle forsvinne. Vi skulle ha kastet dem 
ut!» Diskusjonen går like høylydt for seg 
i hele Argentina: Har politikerstanden, som 
innbyggerne hånte til lyden av skramlende 
kasseroller, egentlig endret seg? Kort sagt, 
representerer ekteparet Kirchner et brudd 
eller en videreføring? 

«Vampyrer»
Etter to år med politisk uro kom Nestor 
Kirchner til makten i 2003. Han var lite 

kjent, var guvernør i delstaten Santa Cruz i 
Patagonia, men lyktes med å inkarnere håpet 
om forandring ved hjelp av et peronistisk2 
forsvar av nasjonale interesser. Allerede i løpet 
av de første månedene ved roret klarte han å 
få høyesterett til å oppheve amnestilovene, 
dermed ble rettssakene mot offiserer mistenkt 
for forbrytelser under diktaturet (1976–1983) 
gjenopptatt. Dette gjorde ham umåtelig popu-
lær. I 2011, et år etter ektemannens død, top-
per kona meningsmålingene.

«MTDs oppløsning i 2005 skyldtes til dels 
undertrykkelsen og antiopprørspolitikken til 
Nestor Kirchner!» hamrer Alberto løs. Den 
tidligere presten hevder at de piqueteros som 
ikke ble knust, er sugd opp i motstandernes 
rekker. Neka prøver å moderere ham: «Ja, 

det stemmer at Kirchner-paret som regelrette 
vampyrer har blodsugd enkelte grasrotorga-
nisasjoner og splittet andre, men politikken 
deres er ikke desto mindre et resultat av 
opprøret vårt.» Valdemar trekker fram noen 
av K-enes tiltak.

Som god forsvarsadvokat begynner han 
med arbeidslivet, særlig etableringen av over 
tusen kollektive avtaler, først og fremst i 
industrien. For å stagge den sosiale protestbøl-
gen fornyet Kirchner forholdet til Argentinas 
svar på LO, Confederación General del Tra-
bajo de la República Argentina (CGT), som var 
regjeringens ryggsøyle i peronisttiden. Run-
debordskonferansene med regjeringen, den 
sterke fagforeningen og arbeidsgiverne førte 
til bedre arbeidsforhold i transportsektoren, 
landbruket og lærindustrien. 

Valdemar viser også til reformen av kon-
kurslovene for bedrifter (juni 2011), som la 
til rette for arbeiderstyrte bedrifter og koo-
perativer. Ga ikke disse også lønnstakerne 
muligheten til å bruke vederlag ved permit-
tering eller oppsigelse til å overta maskinene 
og bygningene til bedriftene de arbeidet i? 
«Jovisst, men man kunne gått mye lenger!»: 
Konkursloven åpner ikke for at arbeiderne 
får rett til å ekspropriere bedriftene de holdt i 
gang i årene med krise. 

Valdemar kunne også pekt på den nye 
medieloven (oktober 2009), som hindrer 
monopoldannelse og reserverer en tredjedel 
av eteren til ikke-kommersielle organisasjoner, 
kjønnsnøytralt ekteskap (juli 2010), nasjonali-
seringen av pensjonsfondene som ble priva-
tisert av Menem (november 2008). For ikke 
å snakke om de nye sosialhjelpsordningene. 

UloVlig gjeld
I 2002 overlevde piqueteros i forstedene på 
kollektive suppekjøkken. «Med den nye bar-
netrygden AUH – et behovsprøvd kontant-
tilskudd knyttet til skolegang og vaksinering 
– og ’Argentina i arbeid’ kan alle i dag spise 
seg mette, selv om det ikke er snakk om 
noen overflod», påpeker Neka. AUH, Cristina 
Kirchners mest applauderte tiltak, ble innført 
for to år siden. Bidraget på 230 pesos (315 
kroner) per barn, blir gitt til mer enn 1,8 mil-
lioner husstander. Tidligere sosiale tiltak har 
ofte blitt oppfattet som belønninger til et 
begrenset antall fattige, i motsetning til disse 
er AUH en rettighet. «Argentina i arbeid» er et 

statlig sysselsettingstiltak som inngår i sosial-
budsjettet. Tiltaket har skapt 200 000 jobber 
i Buenos Aires. Men i tillegg til at lønningene 
ligger under minstelønnen (ca. 2300 pesos), 
klager mange organisasjoner for arbeidsløse 
over at tildeling av disse jobbene ofte skjer via 
bekjentskaper. 

Argentina får likevel Europa til å drømme, 
med en vekstrate på over ni prosent i 2010. 
Men suksessen skyldes først og fremst noe 
som skjedde før Kirchner kom til makten: 
pesoens binding til dollaren ble forlatt i slutten 
av 2001. Dette fikk den nasjonale valutaen til 
å kollapse. Reallønnen sank med 30 prosent, 
men devalueringen stimulerte utenrikshan-
delen. Samtidig gikk prisene på råvarer i 
været, til stor glede for primærnæringen som 
i økende grad satset på eksport av genmodi-
fisert mais. BNP sank med ti prosent i 2002, 
men steg med åtte prosent året etter. Denne 
utviklingen har sørget for finansieringen av 
K-enes omfordelingspolitikk. Den økte offent-
lige pengebruken har skapt en økonomisk god 
sirkel, men hvor lenge vil det vare? 

Helt siden 2002 har «ekspertene» slått 
alarm. Økonomen Pierre Salama konstaterer 
at mellom 2005 og 2008 har det ikke vært et 
eneste år uten ekstremt pessimistiske spådom-
mer om den økonomiske veksten.3 I dag er 
det fremdeles slik at «de ortodokse», som er 
alliert med den liberale opposisjonen, serve-
rer prognoser om store vanskeligheter og ny 
hyperinflasjon. Likevel hyller de måten ekte-
paret Kirchner restrukturerte landets gjeld 
på, samtidig som de ivrer for å gå lenger og 
redusere statens utgifter. 

I 2005 klarte Kirchners forhandlere å få 
de private kreditorene til å gå med på å bytte 
de misligholdte obligasjonene mot nye obli-
gasjoner med en underkurs på 60 prosent. I 
2006 betalte regjeringen, med hjelp av et lån 
på 2,5 milliarder dollar fra Venezuela, tilbake 
hele gjelden på 9,8 milliarder dollar til IMF, 
og sparte dermed 900 millioner dollar i ren-
teutgifter. Institusjonen som inntil da hadde 
diktert landets politikk, fikk plutselig redusert 
sin innflytelse betydelig. Men heller ikke her 
er K-politikken utvetydig. Fem år senere fore-
slo presidenten et nytt bytte av obligasjoner 
for de som hadde forkastet avtalen i 2005 – 
investorer som forgjengeren hadde nektet å 
innfri landets gjeld til. «Bortsett fra noen nye 
lån er dagens gjeld den som ble stiftet under 

Tvetydige Kirchner
Valg i argentina. Med halvparten av stemmene og en margin på 38 prosentpoeng gikk den argentinske 
presidenten Cristina Kirchner med hevet hode ut av den innledende valgrunden 14. august. Hvis ikke noe 
fullstendig uventet skjer får hun fornyet sitt mandat i presidentvalget 23. oktober. Likevel er det delte 
meninger om politikken hennes. 

{Med den nye barnetrygden og ’Argentina i 
arbeid’ kan alle i dag spise seg mette, selv 
om det ikke er snakk om noen overflod.»

Neka, tidligere Aktivist

Cristina Kirchner på besøk i et slakteri.  
Foto: Argentiske Myndigheters pressetjeneste.
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I oktober 2009 innledet Indias innen-
riksminister Palaniappan Chidambaram 
operasjonen «Green Hunt». Målet var å 
nedkjempe opprøret som ble ledet av 

maoistene – også kalt naxalitter – i skogs- 
og stammeområdene i det sentrale India. I 
tillegg til 6500 special police officers rekrut-
tert blant sivile til militsen Salwa Judum 
(«fredsjegere») i delstaten Chhattisgarh, ble 
det satt inn femti tusen paramilitære i fem 
delstater: Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, 
Orissa og Vest-Bengal. Sikkerhetspolitikken 
som følger i kjølvannet av makthavernes 
taler om økonomisk vekst, forsterker Indias 
historiske tendens til tvinge gjennom en 
utviklingsmodell på bekostning av lokalde-
mokratiet.

Regjeringen framstiller «Green Hunt» 
som en nødvendig etappe på veien mot fred 
som vil bane vei for økonomisk utvikling. 
Men uttalelser fra flere intellektuelle vitner 
om økende årvåkenhet og skepsis overfor 
regjeringens nyliberalistiske modell, som 
fører med seg grove brudd på menneske-
rettighetene. Mineralforekomstene i det 

sentrale India er imidlertid så store at regje-
ringen og næringslivet satser alt på å få satt 
i gang utvinning for å nå det erklærte målet 
om tosifret vekst.

Intellektuelle ropte fra første stund var-
sku mot «Green Hunt». Dette tydet på en 
økende støtte til naxalittene i progressive 
intellektuelle miljøer, til tross for at maoist-
bevegelsen var blitt mer isolert fra sivilsam-
funnet etter at den gikk under jorden og ble 
radikalisert. Historiker og naxalittekspert 
Sumanta Banerjee utdyper: «Vi har kom-
met til et punkt der indiske intellektuelle 
ikke kan forholde seg nøytrale lenger. Selv 
om de ikke er enige i maoistenes taktikk, 
må de stå opp mot regjeringens aggressive 
industripolitikk, som innebærer at fruktbar 
jord konfiskeres, at elver ødelegges, og at 
tusener av landsbybeboere må flykte fra 
sine hjem.» På et mer generelt plan, forkla-
rer Banerjee, «forenes maoistenes væpnede 
motstand og gandhistenes ikke-voldelige 
motstand i en klar opposisjon mot den 
indiske statens nyliberalistiske utviklings-
modell.»

De fattiges hær
Mediefokuset på konflikten er svært sterkt, 
og i maoistenes fravær gis de venstreintel-
lektuelle ofte rollen som dens talerør, selv 
om de ikke gjør annet enn å støtte stamme-
folkenes sak og kritisere urett. De under-
streker ofte at de uttaler seg som «bekym-
rede medborgere» og viser dermed at de 
fremdeles tror på en rettferdig utviklings-
modell. Disse bekymringene kommer også 
til uttrykk fra institusjonelt hold. Framfor 
alt med at Indias høyesterett 5. juli 2011 
slo fast at bruken av special police officers 
er grunnlovsstridig. Høyesteretten krever 
umiddelbar avvæpning av de unge rekrut-
tene i Salwa Judum-militsen og pålegger 
sentralregjeringen å slutte å subsidiere den. 
Regjeringen i New Delhi anklages for å ha 
«tolket sitt konstitusjonelle ansvar på en 
fullstendig feilaktig måte».

Denne kraftige reprimanden fra landets 
høyeste rettsinstans ville ikke ha kom-
met uten et medborgerinitiativ som i 2007 
anmeldte delstaten Chhattisgarh for kren-
kelse av fellesskapets interesser. I spissen 

for initiativet, som gjennom høyesteretts-
dommen har vunnet fram, står Nandini 
Sundar, en ung kvinne som leder sosiologisk 
institutt ved Delhi School of Economics og er 
dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet 
ved Universitetet i Delhi. Seieren hylles nå 
fra alle hold, men den juridiske kampen er 
blitt ført med en følelse av isolasjon, enn 
si forakt, fra den mer radikale venstresi-
den, som har uttrykt større begeistring for 
væpnet kamp. Den svært medieomtalte for-
fatteren og miljøaktivisten Arundhati Roy, 
som selv om hun i utgangspunktet verken 
støtter maoistenes politiske prosjekt eller 
deres metoder, har for eksempel revurdert 
sin gamle ikke-voldelige posisjon, som hun 
mener ikke er relevant i en borgerkrigs-
situasjon. Etter et opphold hos opprørerne 
i skogen skrev hun en 32 siders artikkel, 
«Walking with the comrades», som ble publi-
sert i mars 2010 i den store riksdekkende 
ukeavisen Outlook og vakte oppstandelse.1 
Roy er en skarp kritiker av middelklassens 
forbruksorienterte livsstil, og opp mot dens 
klassebaserte egoisme setter hun de politiske 
ideene som opprøret bygger på.

Roy har også uttalt seg svært kritisk til 
naxalittene. I en artikkel i Outlook i oktober 
2010 angriper hun for eksempel deres auto-
ritære politiske modell og mangelen på en 
tydelig miljøpolitikk. Men i «Walking with 
the comrades» gir hun ordet til landsbybe-
boere som har sluttet seg til maoistgeriljaen. 
I denne varianten av «embedded journa-
lism» presenteres for første gang geriljakri-
gernes egen versjon og et kvalitativt syn på 

Den indiske maoistbevegelsens konvertering av venstreintellektuelle. Indias statsminister 
og hans regjering møter for tiden en bølge av protester mot korrupsjon og sterke reaksjoner på 
militæroperasjonene mot maoistgeriljaen og stammefolkene i det sentrale India. Til tross for at 
maoistgeriljaen ofte tyr til vold, støtter stadig flere venstreintellektuelle den.

Nicolas Jaoul og Naïke Desquesnes
Sosialantropolog, forsker ved IRIS (Institutt for tverrfaglig forskning på samfunnsforhold). 
Sørøstasiaredaktør i Courrier International. 

Fra Gandhi til Mao
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Owen Jones
Forfatter av Chavs. The Demonization of the Working 
Class (Verso, London, 2011).

N
oen måneder før Gordon Browns belei-
rede regjering ble sparket ut av regjerings-
kontorene i mai 2010, harselerte Labour-
parlamentarikeren Stephen Proud med at det 

fantes de «som faktisk fryktet, fysisk fryktet ideen om 
at dette store, gullsmykkebefengte filleproletariatet en dag 
komme til å sparke inn ytterdøra og spise au pair-en deres.» 
Selv i tider med relativ sosial stabilitet, vaker klassefordom-
mene like under overflaten i Storbritannia. Dette er, tross 
alt, et av de mest ulike samfunnene i den vestlige verden: I 
London, for eksempel, eier de 10 prosent rikeste 273 ganger 
mer enn de 10 prosent fattigste.1 Da lokalsamfunn rundt 
omkring i landet ble terrorisert i fire dager med opptøyer 
og plyndring i august, ble Pounds humoristiske bemerkning 
plutselig virkelighetsnær.

Freden har vendt tilbake til gatene, men landet er fanget 
i et stort tilbakeslag. Tidens ord – som summer rundt på 
avisspaltene, på Twitter og i politikeres taler – er feral, for-
villet: «forvillet ungdom», «forvillede rotter» og den «forvil-
lede underklassen». I Daily Mail beskrev den framtredende 
høyreorienterte journalisten Richard Littlejohn de som sto 
bak opptøyene som en «ulveflokk av forvillede hjemløse og 
omstreifere» og mente de burde klubbes «som selunger».2 
Den såkalte underklassen, som allerede var erklært uduge-
lig, framsto nå også som proppfull av rabiate dyr. 

Det er i denne febrilske atmosfæren at David Camerons 
regjering har foreslått at de som dømmes for opptøyer 
og plyndring kan kastes ut av sosialboliger (sammen med 
familiene, en åpenlys kollektiv avstraffelse) og miste retten 
til trygdegoder. Det «burde være mulig å kaste dem ut og 
holde dem ute,» sa Cameron til parlamentet, og bystyrer 
landet over – blant annet i Nottingham, Salford, Westmi-
nister – annonserte at det var nettopp det de ville gjøre. I 
tillegg til å opprette en forbindelse mellom uroen og folks 
sosiale bakgrunn, har en presedens blitt satt: Hvis du er 
fattig og begår en forbrytelse, straffes du dobbelt.

I en relativt forståelig stemning av sinne og frykt, har 
de som offentlig har gått ut og foreslått at vi må se nær-
mere på de sosiale og økonomiske årsakene til volden blitt 
skreket til taushet med anklager om at de unnskylder en 
meningsløs vold. Midt i nesten-hysteriet har rettssaker blitt 
hastet gjennom domstolene og dommerne har felt latterlige 
dommer. «Tobarnsmor, ikke involvert i urolighetene, fem 
måneder i fengsel for å ha tatt imot stjålne kortbukser,» 
skrøt Manchester-politiet på Twitter. «Det finnes ingen 
unnskyldninger!» To unge menn ble dømt til fire år i fengsel 
– mer enn mange får for uaktsomt drap – for å oppildne, på 
Facebook, til opptøyer som aldri fant sted. 

Tiden etter opptøyene har vist oss et rettssystem som van-
skelig kan beskrives som blindt for rikdom og makt. I 2009 
ble det politiske etablissementet rystet av en skandale da det 
ble avslørt at flere parlamentsmedlemmer systematisk hadde 

under-
s l å t t 
skattebe-
taleres pen-
ger. Bare tre av 
dem endte opp 
i fengsel. Enkelte 
av dem underslo pen-
ger for å betale for de samme 
flatskjerm-tv-ene som plyndrerne i august bar 
ut av butikkene. Da Labour-politikeren Gerald Kaufman 
ble avslørt for å ha snusket til seg en Bang & Olufsen-tv til 
8750 pund, ble han bare bedt om å betale tilbake pengene. 
I motsetning til 23-åringen Nicolas Robinson – en mann 
uten tidligere dommer – som ble dømt til seks måneder i 
fengsel for å ha stjålet en kasse med vann verdt 3,50 pund 
under opptøyene. 

«Kosovo-aKtig sosial rensning»
Storbritannias konservative parti er planetens mest suk-
sessfulle valgorganisasjon og i reaksjonene på krisen ser vi 
hvorfor. Da bankene ble slept ut av den økonomiske front-
kollisjonen i 2008 kunne det virke som markedsøkonomien 
hadde fått repet godt festet rundt halsen. Men da kollaps 
i skatteinngang og økende velferdsutgifter sendte gjelden 
i været, klarte Camerons konservative på utspekulert vis å 
forvandle en krise i privat sektor til en krise for det offent-
lige. Og dermed har en krise – nok en gang – blitt en gyllen 
anledning for den britiske høyresiden: Denne gangen til å 
forsterke stereotypiene om de fattige for å legitimere ned-
sablingen av velferdsstaten.

I utgangspunktet kunne det synes som om en av Camer-
ons første ytringer om uroen var godt plantet i venstresidens 
språk: «Sosiale problemer som vi har latt utvikle seg i flere tiår 
har eksplodert i ansiktet på oss.» Men han snakket verken 
om fattigdom eller arbeidsledighet. I stedet la Cameron skyl-
den på en «moralsk kollaps». Med et nytt, mottakelig publi-
kum skapt av det store politiske tilbakeslaget, hevdet han at 
roten til problemet var «barn uten fedre, skoler uten disiplin 
og belønning uten innsats». En av løsningene hans er å bygge 
en velferdsstat som «ikke belønner lediggang». De udugelige, 

umoral-
ske fattige og 
deres kaotiske liv har skylden. 

Den underliggende logikken er at fattigdom er resultatet 
av personlige defekter eller atferdsproblemer. Dette er en 
bekvem måte å få oppslutning om aggressive angrep på 
velferdsgoder. For eksempel, et planlagt tak på bostøtten – 
hovedsakelig gitt til fattige med jobb – som risikerer å sette 
flere tusen på gata. En ikke navngitt konservativ minister 
har gått så langt som å sammenligne denne politikken med 
«The Highland Clearances», da bønder brutalt ble bortvist 
fra de skotske highlands på 1700- og 1800-tallet. Selv Boris 
Johnson – Londons konservative borgermester – svarte hel-
ler svulstig at han ikke ville tillate en «Kosovo-aktig sosial 
rensning» i hovedstaden. Men når de fattige reduseres til 
udugelige dyr, kan menneskelig sympati nøytraliseres.

en borgerliggjort arbeiderKlasse
Det vi har sett i opptøyene er den fullstendige utbredelsen 
av karikeringen av chavs (talende nok kalte vokalisten i 
rockegruppa Travis opptøyene for «The Chav Spring», en 
arrogant referanse til den arabiske våren). ’Chav’ – et ord 
som sannsynligvis stammer fra romani-ordet for barn, 
chaavi – ble allment kjent i England i 2004. Det gikk først 
inn i ordboka som «en ung person fra arbeiderklassen som 
kler seg i sportsklær», men det ble raskt brukt med mer 
hatske, klasseforaktende konnotasjoner, som antisosial 
atferd, smålighet, udugelighet, idioti, grisefyll, osv.

Akronymer ble lagd, som «Council Housed Associated 
Vermin» (sosialboligassosiert utøy), og et giftspredende 
nettsted kalt ChavTowns avviste hele arbeiderklassestrøk 

Chavs        

Hvem vil vel ikke være middel-
klasse? David Camerons insistering 
på å fornekte fattigdommens rolle i 
opptøyene i august er talende. Uroen 
i de fattige byområdene skjer på 
bakgrunn av en regelrett mobbing av 
arbeiderklassen.

Klasseforakt i 
spareknivenes 
Storbritannia

film ✴ litteratur ✴ kritikk
Film: Nordisk paNorama ✴ drive
litteratur: Faust og kapitalismeN ✴ gomrowicz 
tegNeserie: etter tragedieNlmd22lmd2lmd

Truls Lie, se side 32–33

«Vi får kjempe mot det totalitære, men ikke miste 
den kjærlighet til verden som Arendt praktiserte.»

To av filmkunstens milepæler hadde premiere for femti år siden: 
Michelangelo Antonionis Natten og Alain Resnais’ I fjor i Marienbad. 
Begge viser en filmkunstnerisk selvstendighet som til dags dato er 
uovertruffen. Med det reiser de spørsmålet om filmkunsten har utviklet 
seg siden. Hvor banebrytende kan en banebrytende regissør være idag?
Se neste side

Livet er en drøm
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D
a seieren i Demokratenes nominas-
jonsvalg var klar i juni 2008, erklærte 
Obama til begeistrede tilhengere i St. 
Paul (Minnesota): «Vi vil se tilbake og 

fortelle barna våre at dette var øyeblikket da 
vi begynte å gi pleie til de syke og gode job-
ber til de arbeidsledige. Dette var øyeblikket da 
havstigningen bremset opp og planeten begynte 
å heles. Dette var øyeblikket da vi avsluttet en 
krig, trygget nasjonen vår og gjenopprettet ryk-
tet vårt som jordens siste og beste håp.»1 Hvis 
det er noen som lever opp til den tidligere New 
York-guvernøren Mario Cuomos (D) påstand om 
at politikere «går til valg med poesi, men styrer 
med prosa»,2 så er det Obama.

Mange venstreorienterte tilhengere trodde 
at den tidligere sosialarbeideren ville forvandle 
presidentembetet gjennom å mobilisere grasrota 
for de politiske ideene og programmene som lå til 
grunn for valgkampen hans. Dette var hele tiden 
en ønskedrøm, et gjensidig overbud mellom den 
realistiske politikeren som stilte til valg og hans 
idealistiske men naive tilhengere. 

Ideen om at en modell basert på organisering 
på grasrotnivå innhyllet i en forestilling om et 
sterkt sivilsamfunn på et eller annet vis skulle 
klare å forvandle et mer enn to hundre år gam-
melt system med representativt demokrati dypt 
korrumpert av pengenes makt og særinteressers 
skytergravskrig, var aldri noe den tilpasnings-
dyktige og pragmatiske Obama trodde på, trass 
den ornamentale retorikken som tilsynelatende 
lovet noe annet. Obama var en avtalemaker, ikke 
en verdensskaker. Uansett hvilke løfter Obama 
hadde gitt til sine velgere, da han møte opp på 
forhandlingsbordet var ingenting hellig. Mot-
standerne hans været denne svakheten og brukte 
den naturligvis til sin fordel. På mange måter 
etterlater Obamas presidentskap et USA som er 
mindre venstredreid enn da han flyttet inn i Det 
hvite hus.

For Obama dreide ikke politikk seg om å slåss 
for saker, men å finne en løsning mellom voksne 
mennesker. Hans retorikk så vel som hans par-
lamentariske strategi har hele tiden vært rettet 
mot inkludering, konsensus og passivitet. Obama 
har ofte klagd på at Republikanerne tar gisler og 
oppfører seg som kidnappere. Gang på gang har 
han betalt løsepenger, og enkelte ganger har han 
til og med gitt rikelig med tips.

Obama har ikke fått med seg de fundamen-
tale endringene i politikken som fant sted under 
Bush jr. Republikanerne har ikke vært det min-
ste interessert i Obamas berømte partipolitiske 
forsoning. Da Obama julen 2010 ble spurt hva 
han ønsket seg for det kommende året, svarte 
han: «Alt jeg ønsker meg til jul er en opposi-
sjon jeg kan forhandle med.»3 Det fikk han ikke. 
Obstruksjon har vist seg å være regelen snarere 
enn unntaket, og Demokratenes flertall i begge 
kamrene fram til november 2010 virket ofte som 
meningsløst når de progressive måtte svelge det 
ene nederlaget etter det andre, eller aldri fikk 
fremmet sine saker. Arbeiderbevegelsens kamp-
sak, å få vedtatt Employee Free Choice Act, som 
skulle sikre retten til å organisere seg, fikk bare 
lunken støtte i administrasjonen og Kongressen. 
Ingenting har blitt gjort for å reformere USAs 
ødelagte (og høyst utbyttende) innvandringspo-
litikk: Deportasjonene har faktisk økt. Kvinners 
reproduktive rettigheter har blitt innskrenket. 
Penger har fått enda mer makt, både i politik-
ken og i samfunnet, med utvanningen av lovene 
for valgkampfinansiering4 og videreføringen av 
Bushs skatteletter. Disse upopulære beslutnin-
gene har forverret den eksplosjonsartede vek-
sten i sosiale ulikheter. Likevel har Obama vært 
bemerkelsesverdig fattet, som om ingenting skal 
ødelegge hans tilsynelatende uknuselige tro på 
partipolitisk konsensus.5

Betingelsesløs kapitulasjon
I frustrasjon over at de ikke klarte å snu de elen-
dige meningsmålingene foran midtperiodevalget i 
2010, fant Obama og hans krets det best å gjøre 
opprør mot venstrevelgernes utakknemlighet. 
Daværende stabsjef i Det hvite hus, den stor-
kjeftede Rahm Emanuel kalte venstrevelgerne 
for «jævlig tilbakestående» da de truet med å 
trekke støtten til Obama etter at han ga slipp 
på det offentlige alternativet i helsereformen. 
Emanuel beklaget senere utsagnet overfor alle 

tilbakestående, men ikke overfor venstresiden. 
Pressetalsmann for Det hvite hus, Robert Gibbs, 
hånte på sin side «den profesjonelle venstresi-
den» med at «de ikke vil bli fornøyde før vi har 
et kanadisk helsesystem og Pentagon er fjernet.» 
Også Obama har gjort narr av venstresidens 
skuffelse. Av alle steder skjedde det under en 
innsamlingsmiddag i Greenwich (Connecticut) til 
30 000 dollar per kuvert: «Gosj, vi har ennå ikke 
skapt fred i verden! [Latter]. Jeg trodde det skulle 
skje raskere.»

Å banke opp kjernevelgerne like før et valg er 
sjelden lurt og Demokratene fikk den «griseban-
ken» meningsmålingene hadde lovet. De mistet 
63 seter i Representantenes hus og ti senatorer. 
I delstatsparlamentene fikk Republikanerne 680 
nye seter, og slo dermed den gamle rekorden fra 
1974 da Demokratene vant 628 seter etter Water-
gate-skandalen. Valget i 2010 var Demokratenes 
dårligste noensinne. Med sin karakteristiske for-
kjærlighet for eufemismer vedgikk Obama at han 
«hadde snakket om behovet for forsoning», noe 
som «ikke gikk så bra».6

Men han lærte ingenting av nederlaget, og 
holdt fast på strategien. Under kampen for å øke 
gjeldstaket – i tidligere tider en uproblematisk 
sak – betalte Obama kidnapperne løsepenger 
både tidlig og ofte. Han spilte med og lot seg lure 
– så viktig var det for ham å framstå som rimelig 
for ubestemte velgere, uansett hvilken politisk 
urimelighet denne posituren krevde. 

I ellevte time klarte han i august 2011 å få i 
stand en avtale som forhindret betalingssvikt, 
en avtale som ligner en betingelsesløs kapitula-
sjon: 2400 milliarder dollar i offentlige kutt og 
ingenting, ikke et rødt øre, i økte inntekter til 
statskassen. Politisk sett ga avtalen de Tea Party-
dominerte Republikanerne 98 prosent av deres 
krav, skrøt ordfører i Representantenes hus John 
Boehner.7 En komisk, og på et vis pinlig presis 
overskrift fra humornettavisen The Onion fortalte 
at Obama mente at avtalen krevde «smertefulle 
kompromisser fra både Demokratene og Demo-
kratene». 

Dyp skuffelse 
Progressive demokrater var ikke de eneste taper-
ne i denne avtalen, det var også den amerikan-
ske økonomien. Selv Wall Street mislikte den. 
Dow Jones-indeksen falt 2,2 prosent den dagen 
Obama underskrev avtalen og 4,31 prosent to 

{Å banke opp kjernevelgerne like før et valg 
er sjelden lurt og Demokratene fikk den 
«grisebanken» meningsmålingene hadde lovet.

Obamas hån mot  
USAs venstreside
skuffelse i usa. USAs sittende president 
kritiseres for sin overdrevne kompromissvilje 
og elendige økonomiske resultater, men 
endrer nå tone og går inn for skatteøkning 
for de rike. Et fåfengt forsøk på å gjenvinne 
tilliten hos kjernevelgerne i forkant av valget 
i 2012?

Eric Alterman

Journalist, Siste bok: Kabuki Democracy. The System vs. Barack Obama, 
Nation Books, New York, 2011. 
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film ✴ litteratur ✴ kritikk
Kommentar: rapport fra Kairo ✴ vagheten
film: Colombiana ✴ pom Wonderful ✴ le havre 
 tegneserie: politisK pornografilmd22lmd2lmd

Oslo, 31. august  
Joachim Triers nye 
film evner å skape 
mentalbilder og 
hypotetiske 
scener som 
er sjelden kost 
i norsk film. 
Trier beviser til 
fulle at han i 
én og samme 
film kan skru 
ned tempoet 
til et nullpunkt, 
gjentatte ganger, for 
så å gi nervøsitet og noia 
sitt tempo, sin intensitet, 
når det kreves.

Blant de scenene som gjorde inntrykk 
på meg da jeg så Oslo, 31. august for 
første gang, i midten av juni, var et 
oversiktsbilde fra Akersgata, et stykke 
opp i bakken, der Ullevålsveien nett-
opp har skiftet navn. Vi ser litt av 

Trefoldighetskirken i venstre billedkant og noe av 
regjeringskvartalet. Et enkelt, men presist bilde fra 
hovedpersonen Anders’ vandring ned mot sentrum 
fra St. Hanshaugen nord i indre by (det er altfor 
sjelden at man ser den kuperte del av Oslo sen-
trum på film og video, bortsett fra slottsbakken). 
Nedoverbakke mot sentrum. Men det handler om 
noe annet enn en kupert gate. Det handler om et 
nytt blikk på byen.

Jeg husker jeg nevnte for regissøren at jeg likte 
dette enkle, men presise bildet spesielt godt, da vi 
møttes på Grand Café i slutten av juni. Jeg husker at 
jeg tenkte på dette filmbildet igjen, da jeg så politi-
sperringene bli flyttet femti meter nedover Akers-
gata mot Egertorget den fredagen i juli. En annen 
Anders hadde realisert sine destruktive fantasier. 
En annen dato har tiltvunget seg større oppmerk-
somhet enn alle andre datoer, også 31. august, selv 
for de mange som har gledet seg til denne spesielle 
premieredatoen. Det er umulig å overse i dag. Likevel 
er det viktig å skrive om Oslo, 31. august i seg selv. 

Markant retorikk
Triers nye film begynner med en «Jeg husker»-serie.1 
Relativt unge personer, Oslo-beboere og innflyttere, 
formidler sine utvalgte Oslo-bilder akkompagnert 
av arkivklipp. Timer på trikk og T-bane. Tomme 
søndagsgater. Fotballkamper. Den tiden nesten alle 
røkte. Bislett, Teatergata, Frogner Kino. Hvor «liten» 
Oslo etter hvert virket for en innflytter. Og til 
slutt i serien: Jeg husker da de rev Philips-bygget. 
Sammenrasingen fra byggets perspektiv, kamera 
festet på kanten av bygget, implosjonens presi-
sjon: ikke en skramme på nabobygget Colosseum 
kino. Forskjellen mellom en presis implosjon og en 
eksplosjons kaos.

Jeg husker det forbløffede møtet med Reprise for 
fem år siden, og det har blitt noen gjensyn på DVD. 
På denne siden av 2000-tallet hadde jeg ikke sett 
mye norsk film, og når jeg blar tilbake, var vel Frida 
– med hjertet i hånden og Herman de norske filmene 
jeg likte best på 90-tallet. Gode Oslo-skildringer 
med rik atmosfære og barnlig perspektiv. Jo da – 
Holst, Moland, Heier, Skjoldbjærg og Sletaune, dyk-
tige filmfolk. Og Hamer bidro med mild absurdisme. 
Andre kunne også nevnes. Men anmeldere som 
burde ha visst bedre, tok til å lovprise norsk film 

meg, med sin sympatiske satire over fenomenet unge 
bokdebutanter. Vi møter to ulike utgaver av arten i 
Triers debutfilm, Phillip (Anders Danielsen Lie, som 
også spiller Anders i den nye filmen og som barn 
hadde tittelrollen i Herman) og Erik (Espen Klouman 
Høiner). Begge får debutere, Phillip først. Det blir 
ingen dans på roser for noen av dem.

Det er særlig skildringen av de to aspirerende 
forfatternes debutdrømmer som inneholder dristige 
grep. Joachim Trier viser seg med sin debut som en 
verdig arvtaker til bestefaren Erik Løchen og hans 
Motforestilling (1972). Reprise har en mer markant 
retorikk enn vi var vant til i Norge, med bruk av for-
tellerstemmens ironi, oppsummerende handlingsrek-
ker inni et forløp som bare delvis er lineært, absurde 
innskudd, skriftplakater og alternative hypoteser av 
typen «nei, det var ikke slik det forholdt seg, men 
sånn, eller kanskje således?» En blanding av spon-
tanitet og planmessighet som til tider kan minne 
om tendensen som for et halvt århundre siden ble 
kjent som «den nye bølgen» i Frankrike, men kan-
skje enda mer beslektet med nybølge-slektningen 
Alain Resnais,2 for eksempel Krigen er slutt fra 1966 
(insisteringen på skapelsesprosessen, som i serien 
av spaserende unge kvinner før regissøren velger ut 
den ene) og Les Herbes Folles, 2009,3 fortellerstem-
men som i flere sekvenser diskuterer med seg selv 
hvordan ting henger sammen.

Trier og Vogt holder stort sett ironisk avstand til 
ung-mann-som-bare-må-debutere-syndromet. Iro-
nien veksler med omsorg for personene, noe de 
saktens kan trenge: Phillip, som er først ute, reage-
rer med tvangsrepetisjon og skrivesperre som han 
forsøker å kurere med parisisk amorøs reprise med 
kjæresten Kari. Erik får omsider debutert med sin 
«Prosopopeia»,4 høster negative anmeldelser, men det 
er han og ikke Phillip som via tilfeldighetenes spill får 
møte de unge litteratenes store idol, Sten Erik Dahl, 
som har nesten like stor aversjon mot å eksponere 
seg offentlig som Salinger, Pynchon og forfatterfilo-
sofen Maurice Blanchot. Dahl er vel, bortsett fra dette 
aspektet, en slags kombinasjon av Agnar Mykle, 
Axel Jensen og Tor Ulven. I Phillips bokhylle finner 
man i tillegg til de nevnte, blant annet Robbe-Grillets 
Repetition, som må være en engelsk oversettelse av 
La Reprise (2001), en av de bøkene som Vogt og Trier 
nok har latt seg inspirere av.

en toMMere ekstase
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 retoriske realisMe

Arnstein Bjørkly
Filmkritiker, norske Le Monde diplomatique.

Joachim trier viste med debuten Reprise en mer markant retorikk enn vi var vant til i Norge.
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F
lyplassen i Kolkata er temmelig forfallen 
sammenlignet med flyplassene i stål og glass 
som de siste årene er bygd i Delhi, Bangalore 
og Hyderabad – utstillingsvinduene for the 

Shining India. «Welcome to the City of Joy» utba-
sunerer et skilt i ankomsthallen, en referanse til 
romanen La Cité de la joie av Dominique Lapierre.1 
Når vi snakker med Lapierre på telefonen, forteller 
han at tittelen på boka var et uttrykk for «motet, 
standhaftigheten og livskraften» til innbyggerne i 
slumbyene. Det var deres tøffe hverdag han beskrev: 
«Som Rabindranath Tagore2 sa: Motgangen er stor, 
men mennesket er enda større.» En tredjedel av 
Kolkatas 4,5 millioner innbyggere (13,2 millioner i 
Stor-Kolkata) bor i slumområder. I Bombay, landets 
økonomiske lunge, er andelen slumbeboere enda 
høyere, hele 55 prosent.3

Samaritains anslår at det hver dag kommer tusen nye 
migranter til Stor-Kolkata. De rømmer fra økonomisk 
stagnasjon i landsbyene, manglende framtidsutsikter, 
press fra kastesystem og religion, samt i noen tilfeller 
vold – konflikt mellom familier, maktmisbruk, maoist-
geriljaen.4 Det kommer også migranter fra nabolandet 
Bangladesh. De krysser grensen illegalt for 3000 rupier 
(ca. 370 kroner), språket er det samme, og de bestik-
ker politiet for å unngå utvisning. I Kolkata er det 
mulig å skape seg et nytt liv med ny identitet og unn-
slippe krav om sosial konformitet. «Det eneste som 
betyr noe her, er din sosiale status,» forklarer læreren 
Patrick Ghose, som er en årvåken iakttaker av byen 
sin. «Hvis du har lavkastebakgrunn, kan du fullt lovlig 
skifte navn for 700 rupier [85 kroner].5 Alle kan altså 
bosette seg her og føle seg hjemme.»

Selv om Kolkata proporsjonelt sett har færre slum-
områder enn Bombay, er nøden helt klart synligere her 
enn andre steder. Det mest iøynefallende eksempelet 
er rickshaw-drosjene som trekkes av mennesker. Midt 
i sentrum, i Mor Teresa-gata,6 like ved McDonald’s, ser 
vi en eldre mann – mager, brunbarket, barføtt – som 
drar en høy kjerre etter seg med hendene. I den sitter 
en ung, tykkfallen, vestlig kledd mann og taster i vei 
på smarttelefonen sin. Ekvipasjen er en besynderlig 
kollisjon mellom 

betaler ikke husleie, men gjør husarbeid, handler og 
steller hagen. Hver måned sender Makranj mellom 
tre–fire tusen rupier hjem til landsbyen, der kona og 
de fire barna hans bor. Det hender at politiet presser 
ham for penger eller at kunder banker ham opp. Like-
vel mener Makranj at han «er heldig»: Familien hans 
bor i et hus på landet, ikke på et fortau i megabyen.

Litt lenger unna har Lakshmi og familien hennes satt 
opp presenningen sin i veikanten. Etter å ha bedt sin 
fulle ektemann tie stille, går hun med på å fortelle oss om 
livet sitt. Hun jobber som hushjelp «hos rike familier» og 
tjener 100–120 rupier per dag. De avmagrete barna hen-
nes samler og sorterer søppel – hvert kilo selges videre 
for én rupi. En av dem er psykisk utviklingshemmet, 
mens lillebroren hans har en stygg øyeinfeksjon. Ofte 
blir de jagd vekk av politiet og må finne seg et annet 
tilholdssted. Kolkata har 5500 slumbyer, over 3500 av 
dem er fremdeles illegale.7 Hjelpearbeidere forteller oss 
anonymt at enkelte politifolk bruker utvisningstrusselen 
til å skaffe seg seksuelle tjenester.

Livet på gata har sine rutiner. Om morgenen vasker 
man seg ved vannpumpene. Sittende på en murstein, 
med sakene sine i en lerretssekk ved siden av seg, 
speider selgere og håndverkere etter kunder: barbe-
rere, skomakere, skreddere, skopussere, snekkere, 
vaskekoner, detaljhandlere … NGO-ene anslår at 250 
000 sitter slik på fortauskantene rundt omkring i byen. 
Glattbarberte menn med nystrøkne skjorter spiser 
lunsj foran en gatekiosk. «I Kolkata kan du spise ris og 
grønnsaker for fem rupier, fisk koster seksten. I Delhi 
og Bombay er det tre ganger så dyrt», forteller Les 
Samaritains. Så drar alle tilbake til jobben. De fleste 
innbyggerne i slumbyene har arbeid, formelt eller 
uformelt, det kan være alt fra innsamling av søppel 
til mikroforetak. På grunn av høy befolkningstetthet 
og minimale produksjonskostnader er slumbyene ofte 
selvforsynte: Produkter og tjenester lages/utføres 
og forbrukes av beboerne selv.

Gledens by

{Jeg vil helst ikke tenke på hva som kommer 
til å skje den dagen en leder av Gandhis 
format oppfordrer folk til å gjøre opprør.» 

Kolkatas drømmer om en gyllen framtid. Middelklassen 
stagnerer, mens slumbyene vokser. Indias økonomiske vekst 
har ignorert den vestbengalske megabyen. Nedgangsfølelsen, 
sammenlignet med andre byer, ga i mai kommunistene deres 
første valgnederlag etter 34 år ved makten.

Cédric Gouverneur
Journalist. I Kolkata for Le Monde diplomatique.
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Russland sliter med å finne sin 
plass i den multipolare, glo-
baliserte verdens Babelstårn. 

Et underlig paradoks: Lenin skrev 
Imperialismen som kapitalismens 
høyeste stadium og et århundre 
senere sliter landet med dette sta-
diet som man trodde man skulle 
hoppe over. Homo sovjeticus lider 
under den råeste kapitalisme. 
Kun omvendte partimedlemmer, 
sammen med USA-utdannede oli-
garker, og en gryende middelklasse 
kommer seierende ut. 

Vulcanus
en europeisk historie

Lenin, Stalin, Jeltsin, Putin. Som om Russlands historie de siste 
hundre årene kan oppsummeres med fire navn, som rimer. Man må 
være en smule sprø for å fortelle historien om sju tiår med kommu-
nisme og to tiår med post-kommunisme med 71 tegninger. Maxim 
Kantor er gal nok til å ta utfordringen. Her er et utvalg fra Kantors 
store prosjekt.

Atlantis

Truls Lie
Filmkritiker,  
norske Le Monde diplomatique.

Sommer i Istanbul. Jeg tenker at 
frihet er så mangt. For langt de 
fleste betyr det frihet fra begrens-
ninger, det å bli undertrykket, eller 

å hindres å ytre seg. Her i Tyrkia er pre-
sident Erdogan og hans islamske parti i 
ferd med å bli gjenvalgt. Presidenten vel-
ger åpenlyst å undertrykke sine politiske 
motstandere, meningsmotstandere settes i 
fengsel uten dom. Den kritiske filmfestiva-
len Documentarist1 en rekke eksempler på 
hvordan friheten er begrenset. Tyrkia omta-
les av folk jeg møter her på filmfestivalen 
som en udemokratisk politistat. Og Erdogan 
som en snedig skuespiller som utlandet ikke 
avslører. 

Byens hovedgate er likevel åsted for 

fylt av tåregass – i parallellgaten pågår 
nemlig en kurdisk demonstrasjon hvor 
politiet er svært brutale. 

Over 10 millioner kurdere har begrenset 
frihet, de har ikke rettigheter som tyr-
kerne, deres språk er ikke offisielt aner-
kjent, det omtales i rettsalene som ikke-
eksisterende – Tyrkia undertrykker stadig 
hver åttende borger, pga Atatürks politiske 
program om ett Tyrkia.

Den to år gamle dokumentarfilmfestivalen 
har som tyrkisk-arabiske Necati Sonmez 
forteller meg, skapt en arena og et publi-
kum som ikke var i byen tidligere. Festival-
sjefen og kona Emel har trommet sammen 
80 filmer og 2-3000 besøkende for snaut 
15 000 euro – mens dokumentarfestivaler 
av en viss størrelse i Europa normalt koster 
over en halv million euro. 

Her i Tyrkia lages rundt 100 dokumen-
tarfilmene årlig, og en femtedel av disse 

egenverdi, feminitet og stolthet. Og verden 
hadde glemt dem da de slapp ut i 2003 – 
studieplassene var nærmest umulige å få 
tilbake. En av kvinnene trengte sju år før 
hun var klar for et følelsesmessig forhold – 
å kunne danne familie ble for sent. Mens 
kvinnene sang i fengselet for å dempe 
nervene, ble møtet med verden fulgt av år 
med depresjoner. Tyrkia straffer hva vi i 
Norge anser som normal ytringsfrihet. 

La meg også nevne filmen On the Way 
to School som viser det komiske ved å 
nekte kurdisk som skolespråk: En kurdisk 
skolelærer underviser bare på tyrkisk til 
skolebarn som bare kan kurdisk. Denne 
filmen har visstnok blitt sett av 90.000, 
fordi staten først trodde det var en mor-
som fiksjonsfilm. 

Jeg deltar her i protestene et par kilo-
meter unna turismens palasser, i bydelen 
Taksim – navnet betyr «uavhengighet». 
Først gikk jeg anerkjennende med i para-
den nevnt over, men deretter i en demon-
strasjon for å bevare byen gamle kritiske 
kino – nå vedtatt nedlagt for å skaffe rom 
til et stort nytt kjøpesenter. Min tyrkiske 
lesbevenn her – som av solidaritet kaller 
seg kurder – drar meg med: Hele nabobyg-
gets kjøpesenter ble sist fredag okkupert, 
og de sprayet over overvåkningskamera-
ene. Hver fredag er det punktdemonstra-
sjon som inkluderer en film vist via pro-
sjektor på husveggen utenfor den nedlagte 
kinoen. Denne gang er det 

klere. I Istanbul er tvinges mennesker til å 
bo i telt i utkanten, da luksus-skyskrapere 
erstatter deres gamle boligområder. Man-
glende reguleringer skaper miljøproblemer. 
En ekspert understreker at i Istanbul er 70 
av bygningene usikre og farlige. Et jord-
skjelv i dette området ville ha vært fatalt. 
Framtiden antyder kaos… 

Jeg spør mine nye venner om Erdogans 
nasjonal-islamske parti kan velge å innføre 
tvungen hijab, som president Atatürk tok 
vekk – det har visstnok blitt nevnt i en avis. 
Svaret er at han da nærmest ville risikere 
borgerkrig. Presidenten er nok mer opp-
tatt av moderne markedsliberalisme: Derfor 
støtter han eksempelvis opp om privatka-
pital som tar over vannforsyningene oppe 
ved Svartehavet – som vist i filmen A Few 
Brave People av Rüya Arzu Köksal. Noen 
titalls damanlegg magasinerer opp vannet 
som skal selges, mens lokalbefolkningen 
blir satt utenfor. 

Den norske velferdsmodellen nevnes 
av mine venner som deres forbilde, og de 
lurer på hvordan i all verden Fremskritts-
partiet kunne bli Norges tredje største 
parti ved siste valg – det hadde de ofte 
diskutert her i Istanbul. 

Erdogan har kjørt fram nasjonalismen 
til forskjell fra byens gamle mangfoldige 
kosmopolitikk. Blant de tyrkiske festival-
filmene bringer 

Istanbuls ecumenopolis
DoCUmentarist: En filmfestival og tre demonstrasjoner 
som forteller meg noe om Istanbul og frihet.

{Butikkeieren hytter med neven mot 
filmvisningen på veggen hans. 
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tre avslørende filmer  tre avslørende filmer  t 32 ett lAnD, én forfA, én forfA, én forf tterAtterA :

James kelmankelmank 38

Film, medier & politisk filosofi

kunstneres etos
Alexander Carnera om debatten om 

kunstnerstøtten som raser i Danmark.
se side 36-37

Film. Etter den beherskede The Wrestler leverer Darren Aronofsky 

noe som ligner en katalog over egne fortrinn og svakheter som 

regissør. Det ser ut som han forholder seg til Kunstfilm som Village 

People til indianere og politimenn. Likevel er Black Swan en tour de 

force av visuelle finter og fortellerteknikk.
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 fjær
Vinger

 fjær&&
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Aronofskys briljante idémiks og svake visjoner
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har overtaget såvel farens 
som morens rolle i familien Dolly. Hun 
hugger brænde, forbereder morgenmaden 
af de få rester hun kan finde, terper lektier 
med sine små søskende og lærer dem at 
bruge en riffel, klipper sin mors hår, vogter 
det faldefærdige hus for ubudne gæster 
og – kort inden i filmen – igangsætter en 
skæbnesvanger søgen efter sin far. 

Vi befinder os i et af Amerikas rand-
områder. Et af dem, der er mange af, men 
som man sjældent hører om i amerikanske 
film, hvor New York og Los Angeles er de 
steder, der typisk portrætteres. Et mang-
foldigt Amerika er et mærkværdigt overset 
fænomen på film. 

Familien bor i Ozark i det sydlige Mis-
souri, et fattigt område befolket af white 

-eksistenser, der er i familie med hin-
anden på kryds og tværs. Et sted præget 
af selvtægt, hvor maden findes på jagt, 
og hvor metamfetaminproduktion er en 
udbredt udvej for at klare dagen og vejen. 
Et sted, hvor man byder på joints og junk, 
ligeså ofte som vi andre byder på en kop 

Fattigdommen er udtalt men stoltheden 
intakt hos familien Dolly. Da naboerne er 
ved at flå et dyr, og Rees lillesøster foreslår, 
at de kan bede naboerne give lidt af kødet 
til dem, siger Ree med en bestemt tone: 

Never ask for what ought to be offered.»

Den imponerenDe styrke ved Debra 
Graniks filmatisering af Daniel Woodrells 

Winter’s Bone er en yderst dra-
gende, ærlig og indlevende miljøskildring. 

white trash-skildringer på film 

det kitschede og det sentimentale. I steder 
fremstår filmen som en monumental for-
tælling om familiebånd, ansvar og moral.

Alt for mange af de anmeldelser af 
Winter’s Bone, jeg har læst, røber alt for 
meget af handlingen. Dette er i den grad 
en film, der kan ødelægges, hvis man ken-
der for meget til filmens plot. Mit referat 
vil derfor blot være en skitse, som forhå-
bentlig ikke vil ødelægge oplevelsen for 
læseren.

Rees far Jessup er forsvundet. Og det 
er ikke første gang. Hun ved, at han ofte 

bevæger sig på kanten af loven og ikke 
kan lade være med at fremstille metamfe-
tamin. Nu vil politiet have ham til at stille 
for retten, ellers tager de huset fra fami-
lien. Skal de fortsat have et hjem, må Ree 
altså indlede en søgen efter faren. Moren 
er ingen hjælp til. Hun er på depressiv vis 
for længst kravlet helt ind i sig selv og har 
ikke i sinde at komme ud. Der er heller 
ikke meget hjælp at hente fra de folk, Ree 
opsøger på sin vej, det være sig Teardrop, 
den bryske bror til Jessup, «veninden» 
der lider under et fatalt ægteskab eller 
den frygtindgydende Thump Milton, der 
om nogen kan siges at være boss her på 
egnen. Ingen siger reelt noget, for alle 
har noget på hinanden. Indavlen trives 
i Ozark og forstærker hemmeligheds-
kræmmeriet. 

bryder den knugende tone. Scener, hvor 
ingen fysisk handling manifesteres, men 
hvor al anspændtheden ligger i det usagte 
og ugjorte. Landskabsbilleder som er alt 
andet end pynt, men i stedet fortæller 
væsentligt om den fortættede stemning. 
Den omfattende brug af lokale musikere 
som Marideth Sisco og Billy Ward bidra-
ger desuden betydeligt til filmens særegne 
lydside og er på ingen måde – som enkelte 
anmeldere har antydet – et overflødigt, 
folkloristisk præg.

Debra Granik (født 1963) er sandsynlig-
vis et navn, der siger 
de færreste noget. Før 
Winter’s Bone har hun 
lavet en række kort-
film – blandt andet 
den Sundance-beløn-
nede «Snake Feed»
(1998) – samt spil-
lefilmen Down to the 

Bone (2004). Også sistnevnte er en intens 
miljøskildring, der tematiserer afhængig-
heden af narkotika ved at portrættere en 
arbejderklasse-mor, der ved siden af sit 
heroin-misbrug skal passe sine to børn. 
Den er desuden kendetegnet af en rå æste-
tik, fortrinvist håndholdt kameraarbejde 
med billeder optaget på digital video. 

I Winter’s Bone forfiner Granik sit fil-
miske udtryk uden på nogen måde at gøre 
det lækkert eller over-produceret, og så 
finder hun uvurderlig støtte i en række 
ekspressive og yderst troværdige præsta-
tioner fra John Hawkes (kendt fra blandt 
andet tv-serien Deadwood), Dale Dickey og Deadwood), Dale Dickey og Deadwood
ikke mindst 20-årige Jennifer Lawrence i 
titelrollen. Trods et stedvist lidt for kønt 
ydre, formår Lawrence at kropsliggøre 
en balance mellem skrøbelig teenager og 
udholdende house keeper. 

 Winter’s Bone er en dragende spændingsfilm, et velspillet familieportræt 
og ikke mindst den mest indlevende skildring af det fattige, hvide USA, på lang tid.

Helt ind i marven
awrence har overtaget såvel farens som morens rolle i «white trash»-familien dolly i debra Graniks Winter’s Bone. 

«Ree er modig indtil marven. 
Og den film, der fortæller 

hendes skæbne, går lige så dybt. 
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Kulturen som forsakes for å redde sin renhet 

Et land som alle andreEt land som alle andre
Israel. Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat.  Vestbredden og Israel er i dag i praksis én stat. 
Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én Dermed er ikke løsningen to separate stater, men én 
sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.sekulær, flernasjonal stat uten apartheid.

Slavoj Slavoj ŽiŽek
Filosof, Ljubljana.Filosof, Ljubljana.

Ifølge ulIke ke medier kom-
mer det stadig flere initiativ mer det stadig flere initiativ 
i Israel fra offisielle orgai Israel fra offisielle orga-
ner, rabbinere, private ner, rabbinere, private 
organisasjoner og lokale organisasjoner og lokale 
beboergrupper for å beboergrupper for å 
forhindre stevnemøforhindre stevnemø-
ter og ekteskap melter og ekteskap mel-
lom palestinere og lom palestinere og 
israelere. 

I Øst-JerusaI Øst-Jerusa-
lem patruljerer lem patruljerer 
borgervernakborgervernak-
tige grupper for tige grupper for 
å hindre ara-
biske menn i å være biske menn i å være 
sammen med lokale sammen med lokale 
jødiske jenter. Kommujødiske jenter. Kommu-
nestyret i Petah Tikva har nestyret i Petah Tikva har 
opprettet en støttetelefon opprettet en støttetelefon 
som foreldre og vensom foreldre og ven-
ner til jødiske kvinner ner til jødiske kvinner 
som omgås palestinere som omgås palestinere 
kan bruke til å inforkan bruke til å infor-
mere dem om dette mere dem om dette 
– jentene blir deretter – jentene blir deretter 
behandlet som patologiske tilfel-
ler og sendt til psykolog. Kommu-
nestyret i Kiryat Gat har lansert 
et program i skolene for å advare 
jødiske jenter om farene ved å 
gå ut med lokale beduinmenn – 
jentene blir vist en film kalt «Til 
sengs med fienden» der blandede 
par kalles et «naturstridig feno-
men». 

Rabbi Shmuel Eliyahu sier 
til en lokal avis at å «forføre» 
jødiske jenter «bare er en annen 
måte å krige på» for arabiske 
menn. En religiøs organisasjon 
kalt Yad L’achim gjennomfører 
militæraktige operasjoner for å 
redde kvinner fra «fiendtlige» 
arabiske landsbyer. En regjerings-
støttet tv-kampanje (som senere 
ble trukket tilbake) oppfordret 
israelske jøder til å informere om 
slektninger i utlandet som står 
i fare for å gifte seg med ikke-
jøder. I denne konteksten er det 
ikke overraskende at mer enn 
halvparten av de israelske jødene 
i en undersøkelse i 2007 svarte at 
å inngå ekteskap med andre fol-
kegrupper burde sidestilles med 
«landssvik»! 

For å gi det hele en komisk 

ner 
kan 

gå til sengs 
med arabere hvis 

det er for å få tak i 
informasjon om anti-isra-

elske aktiviteter (altså hvis det 
er del av et spionoppdrag). Men, er del av et spionoppdrag). Men, 
som rådet var påpasselig å legge 
til, det er mer passende å bruke 
ugifte, promiskuøse kvinner til 
dette formålet.

AsymmetrIen mellom kjønnene
er det første som slår oss her. Det 
som plager vokterne av den jødis-
ke renhet, er at jødiske jenter lar 
seg forføre av palestinske menn 
(og ikke jødiske menn som forfø-
rer palestinske jenter – det er sik-
kert ok, fordi det ydmyker pales-
tinske menn og viser den jødiske 
viriliteten). Eller for å sitere 
Haim Shalom, lederen velferds-
seksjonen i kommunen Kiryat 
Gat: «I sin uskyld, blir jentene 
med araberne som utnytter dem». 
Legg merke til at nazistene for-
søkte å bekjempe det samme på 
slutten av 1920-tallet og begyn-
nelsen av 1930-tallet: De var ikke 
redde for at jødiske jenter skulle 
forføre tyske menn, men at de 
sleske, dekadente og utnyttende 
jødiske mennene skulle forføre 
uskyldige ariske jenter.

Det som gjør disse kampan-
jene så nedslående, er at de 
blomstrer i en tid med relativ 
fred, i det minste på Vestbredden. 

og 
jødiske 

ungdom-
mer som en 

måte å dempe spen-
ningene på og legge 

til rette for sameksistens. 
Hvem er vel redd for slike freds-
utsikter? 

For litt over et tiår siden ble 
Israel ofte rammet av terroran-
grep, og de liberale, fredselsken-
de jødene gjentok til stadighet 
mantraet om at de selvfølgelig så 
uretten i okkupasjonen av Vesturetten i okkupasjonen av Vest-
bredden, men at for å få til reelle 
forhandlinger måtte den andre 
siden stoppe terrorangrepene. 
Hvis terrorangrepene fortsatte 
ville det israelske etablissementet 
bare bli tøffere og staere, og avvi-
se ethvert kompromiss om gren-
ser. Nå har det i en del år ikke 
vært noen terrorangrep i Israel 
(hvis vi ser bort fra trefningene 
på grensen til Gaza). Den eneste 
terroren er det lavintense presset 
mot palestinerne på Vestbredden 
(brenning av avlinger og moskeer, 
forgifting av brønner). Likevel er 
resultatet nøyaktig det motsatte 
av Israels erklærte vilje til å trek-
ke seg ut av Vestbredden: Stadig 
flere bosettinger på Vestbredden 
og likegyldighet overfor palesti-
nernes vanskelige situasjon. Må 
vi dermed gå til det triste skrittet 
å konkludere at om vold ikke fun-
gerer, så fungerer avstandstaken 
fra vold enda mindre?

soyons reAlIstes, demAn-
dons l’ImpossIble – vær realis-
tisk, krev det umulige. 68-slag-
ordet gjelder også for Israel-
Palestina-konflikten. Hvis det er 
noe vi kan lære av de endeløst 

den 
realis-

tiske løsningen, 
nemlig to separate 

stater. Selv om ingen av 
partene egentlig ønsker den 

(Israel vil sannsynligvis foretrek-
ke en del av Vestbredden som de 
er klare til å gi fra seg til Jordan, 
mens palestinerne betrakter 
deler av Israel fra før 1967 som 
palestinsk) er tostatsløsningen av 
en eller annen grunn blitt aksep-
tert av begge parter som den 
eneste mulige løsningen. Begge 
sider utelukker som en umulig 
drøm den enkleste og mest opp-

lagte løsningen: en sekulær stat 
med to nasjoner som omfatter 
hele Israel pluss de okkuperte 
territoriene og Gaza. Til de som 
avviser denne enstatsløsningen 
som en utopisk drøm diskvali-
fisert av en lang historie med 
vold og hat, bør man svare at 
den to-nasjonale staten på ingen 
måte er utopisk, den er allerede 
et faktum. Realiteten er at Israel 
og Vestbredden i dag er én stat 
(hele territoriet kontrolleres de 
facto av én suveren makt, sta-
ten Israel) delt opp av interne 
grenser. Dermed må målet være 
å avskaffe apartheiden og for-
vandle denne de facto-staten til 
en sekulær demokratisk stat. 

For å unngå enhver misforstå-
else, dette impliserer på ingen 
måte en «forståelse» for terror-
handlinger, snarere tvert imot 
gir dette perspektivet det eneste 
grunnlaget for å kritisere ter-
rorangrepene uten dobbeltmoral. 

og de enorme 
lidelsene jødene 

led under i over 
tusen år. Det som gjør 

meg trist er at mange israelere 
later til å gjøre alt det de kan for 
å forvandle den unike jødiske 
nasjonen til bare en nasjonalstat 
blant mange andre, og ofte mer 
grådig, blant mange andre.

for et århundre sIden utla 
Gilbert Keith Chesterton religi-
onskritikernes grunnleggende 
blindspor: «Folk som begynner 
å slåss mot Kirken for frihet og 
menneskelighet, ender opp med 
å gå vekk fra frihet og men-
neskelighet for bare å slåss mot 
Kirken. […] Sekularistene har 
ikke ødelagt de guddommelige 
ting, men de har ødelagt de 

sekulære, hvis det er noen trøst 
for dem.» Stemmer ikke dette 
også for religionsforkjemperne? 
Hvor mange fanatiske forsva-
rere av religion startet ikke 
med rabiate angrep på samti-
dens sekulære kultur for så å 
ende opp med å forsake enhver 
meningsfull religiøs erfaring? 
På lignende vis er mange libe-
rale så ivrige etter å slåss mot 
anti-demokratisk fundamenta-
lisme at de ender opp med å gå 
vekk fra frihet og demokrati for 
bare å krige mot terror. Enkelte 
av dem elsker menneskeverdet 
så mye at de er rede til å legali-
sere tortur – den ytterste ned-
verdigelsen av mennesket – for 
å forsvare det. 

Det virkelig triste er at det ser 
ut som om vi må utvide denne 
lista til å inkludere de israelske 
forsvarerne av jødisk renhet: 
Deres ønske om å verne den er så 
innstendig at de er rede til å for-

««enkelte elsker menneskeverdet så 
mye at de er rede til å legalisere mye at de er rede til å legalisere 
tortur – den ytterste nedverdigelsen 
av mennesket – for å forsvare det.

Del 2

FILM:

Maos siste danser  Side 30
FILM:

Popaktivisme Popaktivisme Side 32

DanS:

Butoh og kroppen Butoh og kroppen Side 34–35

Film, medier & politisk filosofi

Wikileaks 
og mytene om de sosiale mediene.

 skyter tilbake
med

kamera

slik at de nå

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Hver fredag demonstrerer de palestinske ungdommene

 i landsbyen Ni’lin på 
 i landsbyen Ni’lin på 
 i landsbyen Ni’lin på Vestbredden, som mistet

å vinne tilbake landet. Etter at den israelske menneskerettighetsorganisasjonen

Demonstrasjonene er imidlertid ikke palestinernes eneste våpen i kampen for

B’Tselem startet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommenestartet å dele ut kameraer for tre år siden har ungdommenestartet å dele ut kameraer

begynt å dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

dokumentere hverdagslivet i de okkuperte territoriene

dokumentere hverdagslivet

våpen

 over 3000 mål da den israelske muren ble bygd.

slik at de nå

og den israelske hærens overgrep, 

Del 2
Film, medier & politisk filosofi

Slavoj Žižek om Mao 
og hvorfor kineserne har klart å 
kombinere autoritært partistyre 

med full kapitalisme.
se side 36–37

truLS LIE
Regissør og filmkritiker.

Det er umulig dette her. Man kan rett og 
slett ikke bare skrive en festivalrapport fra 
Venezia. Nærmere 200 filmer, det går bare 
ikke an å få med seg alle på en drøy uke. 
Og de filmene jeg valgte har etterlatt seg et 
hav av bilder som det nærmest er umulig 
å formidle strukturert eller objektivt. Men 
i det minste gir to regissører et tydelig 
sterkere inntrykk, nemlig Isaac Julien og 
Vincent Gallo. 

Festivalsjef Marco Müller skriver i 
festivalprogrammet at de denne gangen 
har «gjenoppfunnet og fornyet» festiva-
len. Han påstår at de i utgangspunktet var 
fordomsfrie, valgte uten forhåndskriterier, 
og lot det enestående ved den enkelte film 
gjelde. Nåja, han om det. Festivalen har 
forfalt, vil jeg hevde etter å ha vært her de 
siste fire årene. Selv om jeg ikke ser mer 

enn en brøkdel av filmene. Tre eksempler 
illustrerer dette. 

Storfilmen Miral fra den offisielle kon-
kurransen er en skuffelse. Stjerneregissør 
Julian Schnabel har laget et historisk fik-Julian Schnabel har laget et historisk fik-Julian Schnabel har laget et historisk fik
sjonsdrama fra palestinernes Midtøsten. 
Filmen handler om den idealistiske Hind 
Husseini som drev jentebarnehjemmet 
Dar Al-Tifel i Jerusalem i 1948. Filmen 
følger etter hvert palestinernes opprør 
mot israelsk undertrykkelse i den andre 
intifadaen, men den fokuserer også på det 
personlige dramaet i forholdet mellom 
jentungen Miral og hennes far. Moren dør, 
Miral havner som sjuåring på Dar Al-Tifel, 
men tilbringer helgene sammen med faren. 
Hun blir politisk engasjert, forelsker seg 
i en palestinsk aktivist, og plasserer som 

17-åring en bombe i en kino full av israelske 
offiserer. Døden er som kjent Midtøstens 
politiske språk. Og døden er også stadig på 
besøk når alle Miral elsker dør, en etter en. 

Men hvorfor må arabiske Miral og 
hennes far hele tiden snakke sammen på 
gebrokkent engelsk? På filmens overfylte 
pressekonferanse forklarer regissør Schna-
bel selvsikkert at det er stor forskjell på 
kunst og underholdning (han forsto for 
eksempel ikke hvordan New York Times 
kunne ha en seksjon kalt «Art & Leisure»). 
Jeg får mikrofonen og spør ham om hvor-
for han valgte engelsk dialog mellom 
arabere, vi vet jo alle hvor komisk engelsk-
språklige tyskere er i krigsfilmer fra andre 
verdenskrig? Så skjer det: Produsenten 
hans nærmest roper til meg om jeg over-
hodet kan huske at Mozart og Gandhi 

DødensVeneziaDødensVeneziaDødens
Filmfestivalen i Venezia er muligens kunstnerisk døende, men viser glimt av storhet i de smale filmene

➜

Essayfilmen viser seg standhaftig 
overfor filmindustrien. Under film-
festivalen i Venezia overrasket 
Vincent Gallo og Isaac Julien posi-
tivt, mens Sofia Coppola var en 
skuffelse. Som et gjennomgangs-
tema i filmkunsten, hadde også 
en rekke filmer i Venezia dødens 
mange former som motiv.

Vincent Gallo ble buet ut for Promises Written in Water, tildelt prisen for beste skuespiller for sin innsats som jaget afghaner i Essential Killing (bildet).
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guILty oF roManCe
KOI NO TSUMI
Japan, 2011, 112 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SION SONO
MED/CAST: Miki Mizuno, Megumi Kagurazaka,  
Makoto Togashi, Kandji Tsuda
WEBSITE: www.koi-tumi.com

 
Dette er den siste uavhengige filmen i en triologi om hat 
slik kultregissør Sion Sono ser dagens psykoseksuelle, 
pseudofeministiske Japan, og Guilty of Romance fremstår 
muligens som den mest utfordrende filmen han har laget til 
dags dato.

Politietterforskeren Kazuko får en telefon og blir tilkalt til åstedet 
for et grotesk mord. En kvinne er drept og senere partert, men 
det Kazuko oppdager mens hun forsøker å etablere identiteten 
til offeret og hennes tidligere liv, viser seg å være minst like 
sjokkerende som selve drapet. En film om sex, ordets makt, 
galskap, død og familie, som blandes med film noir elementer, og 
som garantert vil berøre og provosere alle seerens sanser. I følge 
regissøren er den også full av romantikk og kjærlighet. Filmen 
var en del av Director’s Fortnight i Cannes i år.

Sion Sono er også representert i årets program med Himizu.

This is the final and independent chapter in the trilogy about 
hate as cult director Sion Sono sees the psycho-sexual, 
pseudo-feminist contemporary Japan. Guilty of Romance 
may be his most challenging movie to date.

Detective Kazuko is called to the crime scene of a heinous 
murder. A woman has been killed and dismembered, but 
what Kazuko finds as she is trying to establish the victim's 
identity and history, proves to be as shocking as the murder 
itself. A movie about sex, the power of the word, madness, 
death and family. A movie that mixes the genres of film noir, 
drama and mystery, Guilty of Romance will most certainly 
provoke all your senses.

Sion Sono is also represented in this year’s program  
with Himizu.

regISSØr/DIreCtor
Sion Sono debuterte som langfilmregissør med Bicycle Sighs 
(1991). Det store gjennombruddet kom i 2001 med Suicide Club,  
og dens beryktede, blodige åpningssekvens.

Sion Sono feature film debut was Bicycle Sighs (1991). His 
breakthrough came in 2001 with Suicide Club. Filmography: 
Dankon: The Man (1998), Noriko’s Dinner Table (2005), 
Strange Circus (2005), Hazard (2005), Love Exposure (2008), 
Cold Fish (OIFF 2010), Guilty of Romance (OIFF 2011),  
Himizu (OIFF 2011).

guILty oF roManCe

MANDAG 21. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
TORSDAG 24. ↗ 21:00 ↗ FH, LILLEBIL

jaPan

hIMIzu
HIMIZU
Japan, 2011, 129 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SION SONO
MED/CAST: Yuriko Yoshitaka, Megumi Kagurazaka,  
Anne Suzuki
WEBSITE: http://himizu.gaga.ne.jp

 
Den produktive provokatøren Sion Sono, som briljerte på fjorårets 
OIFF med det iskalde seriemorderdramaet Cold Fish, er tilbake 
med en hyperaktuell film. Manuset til det som i utgangspunktet 
var en streit adapsjon av Furuya Minorus thrillermanga Himizu 
var allerede ferdigskrevet idet Tohokuskjelvet, og den påfølgende 
tsunamien og radioaktive katastrofen, rammet Japan. Rystet og 
inspirert returnerte Sono til tastaturet og vevde de dagsaktuelle 
hendelsene inn i manuset.

Femten år gammel blir Sumida forlatt av moren, som stikker av 
med en elsker, og kun etterlater seg en lapp med oppfordringen 
“Ikke gi opp!”, et sviktende båtutleiested og en voldelig, forfyllet 
far. Fremtidsdrømmene hans falmer hen. Klassevenninnen 
Keiko, med et godt øye til Sumida, sliter med tilsvarende 
problemer. Når så faren en kveld tyr til nevene en gang for mye 
kan ikke Sumida lenger styre det undertrykkede raseriet lenger.
Et mørkt mesterstykke, med sterke, prisvinnende (Venezia 
2011) rolletolkninger av unge Sometani og Nikaido. Himizu er en 
film man vanskelig glemmer. Sion Sono er også representert i 
årets program med Guilty of Romance.

Productive provocateur Sion Sono, who memorably stirred 
up things at last year’s OIFF with ice cold serial killer drama 
Cold Fish, is back with an incredibly topical film. The script 
for what was originally intended as a straight adaptation of 
Furuya Minoru’s thriller manga Himizu was already written, 
when the Tohoku quake, and the subsequent tsunami and 
nuclear catastrophe, hit Japan. Shaken and inspired, Sono 
returned to his keyboard and weaved the topical events into 
the script.

Fifteen year old Sumida is abandoned by his mother, who 
takes off with a lover, leaving him only a note urging him 
to “Never give up!”, a failing boat rental business, and a 
violent, drunken father. His dreams for the future fade away. 
Classmate Keiko, who has got a bit of a crush on Sumida, 
struggles with much of the same problems. When the father 
one night turns violent one too many times, Sumida can no 
longer contain his suppressed rage… A dark masterpiece, 
with powerful, price winning (Venice 2011) acting turns from 
young Sometani and Nikaido. Himizu is a film that lingers 
long in your memory.

regISSØr/DIreCtor
Sion Sono debuterte som langfilmregissør med Bicycle Sighs 
(1991). Det store gjennombruddet kom i 2001 med Suicide Club,  
og dens beryktede, blodige åpningssekvens.

Sion Sono feature film debut was Bicycle Sighs (1991). His big 
breakthrough came in 2001 with Suicide Club. Filmography: 
Dankon: The Man (1998), Noriko’s Dinner Table (2005), 
Strange Circus (2005), Hazard (2005), Love Exposure (2008), 
Cold Fish (OIFF 2010), Guilty of Romance (OIFF 2011),  
Himizu (OIFF 2011).

hIMIzu

ONSDAG 23. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
FREDAG 25. ↗ 21:15 ↗ FH, LILLEBIL
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DragonSLayer
DRAGONSLAYER
USA, 2011, 74 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: TRISTAN PATTERSON
MED/CAST: Josh “Skreech” Sandoval
WEBSITE: www.dragonslayermovie.com

 
Orginal og sterk film fra skateboardmiljøer i Fullerton, California. 
Fikk pris for beste dokumentar og beste foto på filmfestivalen 
SXSW i Austin. Filmen følger livet til Josh “Skreech” Sandoval, 
en lokal skatelegende og ny far under en endeløs sommer. 
Bakteppet er brutte hjem, kommunale parker og forlatte 
svømmebasseng, perfekte for skateboarding. Et punk rock-
manifest til ungdom, kjærlighet og hvordan lære å overleve etter 
vestens forfall. Supert soundtrack fra indie-lablene Mexican 
Summer og Kemado Records (inkl. Dungen og Best Coast).

An intimate vérité portrait of the life and times of Josh 
“Skreech” Sandoval, a 23-year-old skate legend from the 
stagnant suburbs of Fullerton, California, Dragonslayer 
takes the viewer through a golden SoCal haze of lost 
youth, broken homes and abandoned swimming pools, set 
to a soundtrack of bands from indie-rock labels Mexican 
Summer and Kemado Records – including Best Coast, 
Bipolar Bear, Children, Dungen, Jacuzzi Boys, Little Girls and 
The Soft Pack – as well as Death, The Germs and Thee Oh 
Sees. “Wiseman meets Malick and punk rock in fascinating 
skater doc.” – indieWIRE

regISSØr/DIreCtor
Dragonslayer er Tristan Pattersons debutfilm. Filmen vant prisen 
for beste dokumentar under SXSW i 2011.

Dragonslayer is Tristan Patterson’s debut film, and won the 
prize for best documentary at SxSW in 2011.

DragonSLayer

SøNDAG 20. ↗ 18:00 ↗ FH, LILLEBIL
LøRDAG 26. ↗ 21:15 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 27. ↗ 15:00 ↗ FH, TANCRED

uSa

jeSS + MoSS
JESS + MOSS
USA, 2011, 83 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: CLAY JETER
MED/CAST: Sarah Hagan, Haley Parker, Haley Strode
WEBSITE: www.jessandmoss.com

 
Jess og Moss, to tremenninger på henholdsvis 18 og 12, 
tilbringer en døsig sommer på en nedslitt gård i vestre 
Kentucky. Familiene deres glimrer med sitt fravær, og uten 
venner på egen alder i nærheten, har de bare hverandre å 
forholde seg til. Den ensomme sommerens gang går med til 
lek og utforskning, kjekling og deling av hemmeligheter, håp og 
drømmer for fremtiden – og ikke minst et forsøk på å forstå 
hvordan og hvorfor de har endt opp alene.

Langfilmdebuterende regissør og manusforfatter Clay Jeters 
film er en drømmeaktig, lyrisk opplevelse, kjærlig skutt på over 
30 forskjellige typer Super 16 mm-råfilm – et impresjonistisk 
studie av ungdommelig lediggang og tilværelse. Nostalgisk og 
vakker, med en mørk understrømning lurende under overflaten 
– Jess + Moss er en hypnotiserende, medrivende opplevelse 
utenom det vanlige.

Jess and Moss, second cousins aged 18 and 12, spend a lazy 
summer on a rundown farm in Western Kentucky. Their 
families strangely absent, and with no friends their own age 
around, all they have are each other. The lonely summer is 
spent playing and exploring, bickering and sharing secrets, 
hopes and dreams for the future – and not least trying to 
understand how and why they have ended up alone.

First time feature film director and writer Clay Jeter’s film 
is a dreamlike, lyrical experience, lovingly shot on over 30 
different Super 16 mm film stocks – an impressionistic study 
of youthful idleness and existence. Nostalgic and beautiful, 
with a dark undercurrent lurking below the surface – Jess + 
Moss is a hypnotic, engaging experience beyond the norm.

regISSØr/DIreCtor
Clay Jeter stammer opprinnelig fra Tennessee, og tok sin 
filmutdanning ved USC, hvor han fokuserte på regi og filmfoto. 
Jess + Moss er hans første langfilm.

Clay Jeter originally hails from Tennessee, and studied film  
at USC, where he focused on directing and cinematography. 
Jess + Moss is his first feature film.

jeSS + MoSS

TORSDAG 17. ↗ 17:30 ↗ FH, TANCRED
FREDAG 18. ↗ 19:15 ↗ FH, LILLEBIL
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KotoKo
KOTOKO
Japan, 2011, 91 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SHINYA TSUKAMOTO
MED/CAST: Shinya Tsukamoto, Cocco

 
Japans industrielle motstykke til David Cronenberg, Shinya 
Tsukamoto, er med rette først og fremst forbundet med 
sine energisk filmatiske utforskninger av fremmedgjøring og 
krysningspunktet mellom menneske og maskin. I sin rykende 
ferske film, Kotoko, trenger han derimot forbi det kjødelige ytre 
og fokuserer på det aller innerste: menneskets sinn.
Kotoko er en ung mor med et skjørt grep om virkeligheten. I 
hennes raknende sinn venter de frykteligste farer for hennes 
sønn rundt hvert eneste hjørne. De paranoide fantasiene tiltar 
gradvis i styrke, inntil hun tvinges til å gi fra seg barnet, og må 
møte de imaginære redslene alene. I et desperat forsøk på å 
tvinge kroppen sin inn i overlevelsesmodus begynner hun å 
kutte seg selv. Samtidig dukker plutselig en forfatter opp med 
en tilsynelatende hjelpende hånd.

Som forventet skildrer Tsukamoto den unge kvinnens mentale 
spiralstup på karakteristisk subjektivt og energisk vis. Rollen 
som Kotoko gestaltes av sangerinnen Cocco, som gjør en 
overbevisende debut som skuespiller. Filmen vant pris for beste 
spillefilm i Orizzonti-seksjonen i Venezia i høst.

Japan’s industrial counterpart to David Cronenberg, Shinya 
Tsukamoto, is first and foremost associated with his wildly 
cinematical explorations of alienation and the intersection 
of man and machine. In his latest feature, Kotoko, he delves 
past the fleshy exterior and focuses on man’s innermost 
feature: the mind.

Kotoko is a young mother with a tenuous grip on reality. In 
her fraying mind, terrible dangers to her son lurk around 
every corner. The paranoid fantasies gradually increase in 
strength, until she is eventually forced to give up her child, 
and face the imaginary terrors alone. In a desperate attempt 
to kickstart her body’s survival mechanisms, she grabs a 
knife and begins cutting herself. At the same time, a writer 
suddenly arrives, offering a seemingly helping hand…
As expected, Tsukamoto portrays the young woman’s 
mental downward spiral with characteristic subjectivity 
and kineticism. In the role of Kotoko, singer and first time 
actress Cocco offers up a strong performance.

regISSØr/DIreCtor
Shinya Tsukamoto (f. 1960, Tokyo) begynte å eksperimentere  
med Super 8-kamera som fjortenåring.

Filmography: Tetsuo: The Iron Man (1989, OIFF 1992), Hiruko 
the Goblin (1991), Tetsuo II: Body Hammer (OIFF 1992), Tokyo 
Fist (1995), Bullet Ballet (OIFF 1998), A Snake of June (OIFF 
2002), Vital (OIFF 2004), Nightmare Detective (2006), Tetsuo: 
The Bullet Man (2010).

KotoKo

LøRDAG 19. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 20. ↗ 21:00 ↗ FH, LILLEBIL

jaPan

LIKe Crazy
LIKE CRAZY
USA, 2011, 90 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: DRAKE DOREMUS
MED/CAST: Felicity Jones, Anton Yelchin,  
Jennifer Lawrence
WEBSITE: www.likecrazy.com

 
Like Crazy vant pris for beste film og for beste kvinnelig 
skuespiller ved årets Sundance festival. Den britiske studenten 
Anna (Felicity Jones) er på utveksling i USA, og forelsker 
seg i den amerikanske medeleven Jacob (Anton Yelchin). 
Etter eksamen kommer Anna tilbake til USA for å besøke 
Jacob, men blir nektet innreise fordi hun tidligere har brutt 
visumbetingelsene. Herfra tar historien en annen retning; 
paret må forholde seg til en hverdag der de bor med et hav 
mellom seg. Regissør Drake Doremus har gitt den tradisjonelle 
kjærlighetfilmen en frisk fortellerstil, ved å bryte konvensjoner, 
gå tett på karakterene og vise de stille og subtile øyeblikkene 
dem i mellom. Han har også latt skuespillerne improvisere 
frem store deler av dialogen. Et gripende moderne realistisk 
kjærlighetseventyr.

A love story is both a physical and emotional tale, one that 
can be deeply personal and heartbreaking for an audience 
to experience. Director Drake Doremus’ film Like Crazy 
beautifully illustrates how your first real love is as thrilling 
and blissful as it is devastating. When a British college 
student (Felicity Jones) falls for her American classmate 
(Anton Yelchin) they embark on a passionate and life-
changing journey, only to be separated when she violates 
the terms of her visa. Like Crazy explores how a couple 
faces the real challenges of being together and of being 
apart. Like Crazy won awards for best film and for best 
actress (Felicity Jones) at this year’s Sundance Festival.

regISSØr/DIreCtor
Drake Doremus har tidligere regissert filmer som Spooner (2009) 
og Douchebag (2010). Han har fått vist flere filmer på større 
filmfestivaler, og har vunnet priser ved blant annet Sundance og 
Sonoma Valley Film Festival.

Drake Doremus har previously directed films such as Spooner 
(2009) and Douchebag (2010). He’s screened several of his 
films at major film festivals, and has won awards at Sundance 
and Sonoma Valley Film Festival, among others.

LIKe Crazy

TORSDAG 24. ↗ 19:15 ↗ FH, TANCRED
uSa
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juLIa’S eyeS
LOS OJOS DE JULIA
Spain, 2010, 112 min.
SPANISH WITH SWEDISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: GUILLEM MORALES
MED/CAST: Belén Rueda, Lluís Homar, Pablo Derqui, 
Francesc Orella
WEBSITE: www.losojosdejulia.es

 
Ny spansk grøsser produsert av Guillermo del Toro og teamet 
bak The Orphanage (2007). Julia og tvillingsøsteren hennes 
lider begge av en uhelbredelig øyesykdom. Når søsteren blir 
funnet død i kjelleren tar alle det for gitt at hun har begått 
selvmord. Alle unntatt Julia. Hun begynner å undersøke 
grunnen til søsterens død, og en snikende følelse av at noen 
observerer henne dukker opp, men hun kan ikke se noen. Er 
det fantasien som tar overhånd eller er det søsterens mystiske 
drapsmann som leker med henne? Lekkert og stemningsfullt 
med en svært troverdig Belén Rueda (The Sea Inside, The 
Orphanage) i tittelrollen.

Julia and her twin sister both suffer from a incurable eye 
disease. When Julia’s sister is found dead in the basement, 
everyone assumes it was suicide. Everyone except Julia.
She begins to investigate her sister’s death, and a sneaking 
feeling of being observed creeps up on her, but she sees 
no one. Is her imagination getting the best of her, or is her 
sister’s mysterious killer toying with her? This is yet another 
horror/fantasy story produced by Guillermo del Toro and the 
team behind The Orphanage (2007), with a very believable 
Belén Rueda as the main character Julia, but despite lush 
and fantastic set designs, this film is by far more chilling 
than The Orphanage, and often reminiscent of Brian de 
Palma’s handiwork.

regISSØr/DIreCtor
Guillem Morales ble født i Barcelona i Spania. Han debuterte 
med kortfilmen Back Room (1999). Hans andre filmer inkluderer 
Gracia exquisita (2000), Upside Down og Divadlo (begge 2002). 
Spillefilmdebuten kom med The Uncertain Guest (2004). Dette er 
hans andre spillefilm.

Guillem Morales was born in Barcelona, Spain. He made  
his directorial debut with the short film Back Room (1999).  
His other films include Gracia exquisita (2000), Upside Down 
and Divadlo (both 2002). His feature film debut came with  
The Uncertain Guest (2004). This is his second feature.

juLIa’S eyeS

TORSDAG 17. ↗ 19:00 ↗ FH, LILLEBIL
TIRSDAG 22. ↗ 21:15 ↗ FH, LILLEBIL

SPaIn

ParaDISe LoSt 3: Purgatory
PARADISE LOST 3: PURGATORY
USA, 2011, 106 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: JOE BERLINGER, BRUCE SINOFSKY
MED/CAST: Jason Baldwin, Damien Wayne Echols,  
Jesse Miskelly

 
I 1994 ble tre amerikanske tenåringer dømt for drapene på 
tre mindreårige gutter i West Memphis, Arkansas, i et påstått 
satanistisk rituale. Damien Echols ble dømt til døden, Jessie 
Misskelley og Jason Baldwin til livstid. Regissørene av denne 
filmen har fulgt saken i to tidligere dokumentarer: Paradise 
Lost: The Child Murders at Robin Hood Hills og Paradise Lost 
2: Revelations. Det finnes ingen fysiske bevis for at de tre 
dømte sto bak drapene. Filmene har vært delaktige i å skaffe 
vedvarende oppmerksomhet om saken, og fått stjerner som 
Eddie Vedder, Johnny Depp og Metallica til å engasjere seg 
for “The West Memphis Three”. Fire dager etter at en tidligere 
versjon av denne filmen var klar for premiere i august i år 
erklærte de tre seg skyldige etter en lite kjent lov kalt “Alford 
plea”, hvor de tross denne erklæringen opprettholder uskylden. 
De ble idømt soning tilsvarende tiden de hadde sittet inne, og 
ble satt fri samme dag etter over 18 år bak murene. Dagen  
etter ble de intervjuet av filmskaperne for denne endelige 
versjonen av filmen, som ble vist for første gang på New  
York Film Festival i oktober. Regissør Joe Berlinger har uttalt  
at han gjerne lager en fjerde film for å hjelpe til med en 
fullstendig frifinnelse.

In 1994, three American teenagers were convicted for 
killing three children in an alleged satanic ritual, in West 
Memphis, Arkansas. Damien Echols was sentenced to 
death, while Jessie Misskelley and Jason Baldwin got life 
imprisonment. The directors have followed this case for 
years, and made two previous films about it: Paradise Lost: 
The Child Murders at Robin Hood Hills and Paradise Lost 2: 
Revelations. There is no physical evidence of the three being 
guilty of murder. In August this year, after 18 years behind 
bars, the three pleaded guilty according to a little known 
law known as the “Alford plea”, allowing them to plead guilty 
while still maintaining their innocence. They were set free 
the same day.

regISSØr/DIreCtor
Joe Berlinger og Bruce Sinofsky er to amerikanske 
dokumentarfilmskapere som har hatt stor suksess siden debut- 
filmen My Brother’s Keeper (1992). De har siden jobbet på  
hele ni filmer sammen, deriblant dokumentaren om Metallica, 
Some Kind of Monster (2004).

Joe Berlinger and Bruce Sinofsky are two American 
documentary filmmakers that have received wide critical 
acclaim and cult status amongst their fans since their first film 
together, My Brother’s Keeper (1992). They have worked on 
nine films together since, among them the documentary about 
the band Metallica, Some Kind of Monster (2004).

ParaDISe LoSt 3: Purgatory

ONSDAG 23. ↗ 17:00 ↗ FH, TANCRED
TORSDAG 24. ↗ 17:00 ↗ FH, LILLEBIL
FREDAG 25. ↗ 19:15 ↗ FH, LILLEBIL
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the turIn horSe
A TORINÓI LÓ
USA, France, Germany, Hungary, Switzerland, 2011,  
146 min.
HUNGARIAN WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: BéLA TARR
MED/CAST: János Derzsi, Erika Bok, Mihály Kormos

 
Både Juryens Grand Prix og kritikerprisen i Berlin gikk til Béla 
Tarrs siste film. Den tyske filosofen Nietzsche blir under en reise 
i Torino i 1889 vitne til at en hest blir pisket. Han holder armene 
rundt hestens hals for å beskytte den i det den kollapser. Bare 
dager senere får Nietzsche diagnosen alvorlig mental lidelse, og 
blir sengeliggende, uten å snakke i 11 år og fram til sin død. Men 
hva skjedde med hesten?

Den historien forteller Tarr i sitt nye mesterverk. Filmen skildrer 
inngående en fattig familie som har hesten som levebrød og 
vi blir tilskuere til en illevarslende tomhet. Fortellingen blir en 
skremmende demonstrasjon av forholdet mellom angst og 
rutine. Filmen får et vendepunkt når hendelser utenom det 
vanlige begynner å skje. En forventing om undergang bygges 
opp. Den beryktede regissøren Béla Tarr har erklært denne 
filmen som sitt farvel med filmindustrien. Tre nominasjoner til 
årets European Film Awards: Beste regissør: Béla Tarr; beste 
filmfotograf: Fred Kelemen; og beste komponist: Mihály Vig.

Both the Jury’s Grand Prix and the critics’ award at the 
Berlinale went to Béla Tarr’s latest movie. The German 
philosopher Nietzsche witnesses a horse getting whipped 
on a trip to Torino in 1889. He holds his arms around its neck 
to protect it as it collapses. Just days later, Nietzsche is 
diagnosed with a serious mental illness, and is bedridden, 
not uttering a word for 11 years and until his death. But 
what happened to the horse? That’s the story of Tarr’s new 
masterpiece.

It is a detailed study of the daily lives of the family who 
owns the horse, and depends on it for their livelihood. The 
family’s repetitive chores are portrayed in a wind-blasted 
landscape shot in shades of grey. The story becomes an 
intense demonstration of the relationship between routine 
and anguish. At the same time, the minimalistic form creates 
extra tension as things out of the ordinary begin to happen. 
An eerie sense of doom develops. The infamous director, 
Béla Tarr, has declared this movie his farewell to cinema.

regISSØr/DIreCtor
Ungarske Béla Tarr (f. 1955) har med filmer som Damnation 
(1988), Satan’s Tango (1994) og The Man from London (2007) 
etablert seg som en kompromissløs filmskaper, kjent for sine 
utfordrende formeksperimenter.

Hungarian Béla Tarr (b. 1955) has established himself as an 
uncompromising director, renowned for his challenging formal 
experiments. Earlier works include Damnation (1988), Satan's 
Tango (1994) and The Man from London (2007).

the turIn horSe

ONSDAG 23. ↗ 20:30 ↗ FH, LILLEBIL
LøRDAG 26. ↗ 16:15 ↗ FH, TANCRED
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toKyo Koen (toKyo ParK)
TOKYO KOEN
Japan, 2011, 119 min.
JAPANESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SHINJI AOYAMA
MED/CAST: Haruma Miura, Nana Eikura,  
Manami Konishi, Haruka Igawa

 
Tokyo Koen mottok juryens spesialpris ved filmfestivalen i 
Locarno og er basert på en roman av Yukiya Shoji. Vi møter 
amatørfotografen og universitetsstudenten Koji som liker å ta 
bilder av familier i parker i Tokyo. Ut av det blå blir han spurt om 
å spionere på en klients kone og ta bilder av henne og hennes 
baby. Han skal fotografere og sende bildene til ektemannen 
som mistenker kona for å være utro. Han tar jobben uten fullt 
å forstå konsekvensene, en avgjørelse som forandrer forholdet 
hans til livet og kvinner. Med flere scener fra ulike parker i 
Tokyo viser filmen en ny side av storbyen og referanser til 
filmhistorien får en fremtredende rolle, spesielt Antonionis Blow 
Up (1966). Lystbetont, sanselig og surrealistisk på samme tid.

Winner of this year’s Special Jury Prize at the Locarno 
Film Festival, this movie is based on the novel Tokyo Park 
by Yukiya Shoji. We meet the amateur photographer and 
university student Koji, who likes to take pictures of people 
in the parks of Tokyo. Out of the blue, he is asked to spy 
on a client’s wife and take pictures of her and her newborn 
baby. He is asked to send pictures to the husband who 
suspects his wife being unfaithful. He takes the job without 
fully understanding the consequences, a decision that 
changes his relationship to life and women. With several 
scenes from different parks in Tokyo, the film shows a new 
side of the city. References to film history has a prominent 
role, especially Antonioni’s Blow Up (1966). Pleasurable, 
extrovert and surreal, all at the same time.

regISSØr/DIreCtor
Shinji Aoyama (f. 1964) mottok to priser i Cannes i 2000 for filmen 
Eureka (2000). Andre filmer inkluderer Desert Moon (2001), Eli, Eli, 
lema sabachthani? (OIFF 2005) og Sad Vacation (OIFF 2007).

Shinji Aoyama (b. 1964) received two awards in Cannes for 
Eureka (2000). Other significant works include Desert Moon 
(2001), Eli, Eli, lema sabachthani? (OIFF 2005), and Sad 
Vacation (OIFF 2007).

toKyo Koen (toKyo ParK)

FREDAG 18. ↗ 17:00 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 26. ↗ 18:45 ↗ FH, LILLEBIL
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Beyond HigH definition

the kennedys
i salg på blu-ray og dvd

9. november

Den NRK-viste kvalitetserien som
ble nominert til hele 10 Emmy-priser. 

Med Katie Holmes, Greg Kinnear
og Barry Pepper.

texas killing fields
i salg på blu-ray og dvd

21. december

Michael Mann (HEAT, DEN SISTE 
MOHIKANER) har produsert sin datter 
Amis første film. Et solid krimdrama

i stil med ZODIAC og SEVEN.

nawals hemmelighet
i salg på dvd
14. december

Kanadiske INCENDIES ble
Oscar-nominert til Beste Utenlandske 
Film i 2011 og er en usedvanlig film 

som setter seg som en klump
i brystet.

midnight in paris
i salg på blu-ray og dvd

30. november

Filmen var åpningsfilm i
Cannes 2011 og er mye mer enn
en kjærlighetskomedie. Dette er

en film som må sees.

gasland
i salg på dvd
23. november

Et skremmende innblikk i hvordan 
et desperat ønske om å tjene mer 
penger går ut over mannen i gata.

Filmen ble Oscar-nominert i
kategorien beste dokumentar.

rare exports
i salg på dvd
23. november

En vill og underholdende 
grøsserkomedie som følger opp 

kultfilmtradisjonen til John Carpenter 
og Joe Dante.

HAR DU FÅTT MED DEG DISSE
TITLENE PÅ BLU-RAY?

kjøP FILMENE HoS

Mixed_Ad_210x297_OsloFilmFestival.indd   1 08/11/11   12.41



Page one: InSIDe the neW yorK tIMeS
PAGE ONE: INSIDE THE NEW YORK TIMES
USA, 2011, 92 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: ANDREW ROSSI
MED/CAST: David Carr, Tim Arango,  
Julian Assange, Carl Bernstein
WEBSITE: www.takepart.com/pageone

 
I en tid hvor Internett tar over som hovedkilden til dagens 
nyhetsdekning og aviser verden rundt bukker under, viser 
Page One: Inside The New York Times omveltningene i 
mediaindustriens mest turbulente tid noensinne. Vi får ta del 
i høylytte diskusjoner og samarbeid på tvers av kontorpulter, 
hardnakket jakt etter sitater og eksperter som pitcher idéer til 
førstesider som skal skape “det daglige mirakel” i en fantastisk 
nyhetsorganisajon. Det vi sitter igjen med et et nyansert 
portrett av journalister som fortsetter sitt ekstraordinære arbeid 
under stadig tøffere forhold. Filmens kjerne er det brennende 
spørsmålet hos alle som bryr seg om det nøysomme arbeidet 
pressen utfører: Hva skjer dersom den stadig aksellerende 
utviklingen i mediadekningen utrydder den faktabaserte og 
originale nyhetsrapporteringen som definerer samfunnet?

With the Internet surpassing print as the main news source 
and newspapers all over going bankrupt, Page One: Inside 
The New York Times chronicles the transformation of 
the media industry at its time of greatest turmoil. It gives 
us a close look at the vibrant cross-cubicle debates and 
collaborations, tenacious jockeying for on-the-record 
quotes and skillful page-one pitching that produce 
the “daily miracle” of a great news organization. What 
emerges is a nuanced portrait of journalists continuing to 
produce extraordinary work under increasingly difficult 
circumstances.

At the heart of the film is the burning question on the minds 
of everyone who cares about a rigorous press: what will 
happen if the fast-moving future of media leaves behind 
the fact-based, original reporting that helps to define our 
society?

regISSØr/DIreCtor
Andrew Rossi vokste opp i New York City og er utdannet ved  
Yale University og Harvard Law School. Han debuterte med filmen 
Eat This New York (2004) og står også bak filmen Le Cirque:  
A Table in Heaven (2007). Dette er hans tredje film som regissør, 
produsent, og fotograf.

Andrew Rossi grew up in New York City. He graduated from 
Yale University and Harvard Law School. His first feature 
film was Eat This New York (2004), and after that he made 
Le Cirque: A Table in Heaven (2007). This is his third film as 
director, producer and cinematographer.

Page one: InSIDe the neW yorK tIMeS

SøNDAG 27. ↗ 19:00 ↗ FH, TANCRED
uSa

the MILL & the CroSS
THE MILL & THE CROSS
Poland, Sweden, 2011, 92 min.
ENGLISH, SPANISH WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: LECH MAJEWSKI
MED/CAST: Rutger Hauer, Michael York,  
Charlotte Rampling
WEBSITE: www.themillandthecross.com

 
Bakteppet for videokunstner og regissør Lech Majewskis 
fascinerende og ambisiøse film er maleriet Veien til Calvary 
(1564) av den flamske maleren Bruegel. I dette mesterverket 
overførte Bruegel Kristi korsfestelse til sin egen samtid, til det 
spanske militærets brutale undertrykkelse av protestantenes 
reformasjon. I Veien til Calvary er Jesus knapt synlig i bildet, og 
tilskueren må anstrenge seg for å overhodet se ham. Bruegels 
personlige filosofi dreide seg rundt at store, historiske hendelser 
passerte uten videre oppmerksomhet: “Når det store skjer, ser 
vi det ikke”, sa han. Tross en rolleliste med navn som Charlotte 
Rampling, Rutger Hauer og Michael York, er det kunsten som 
er filmens store stjerne, noe Majewski vet å utnytte til sitt 
fulle potensiale i portretteringen av dagliglivet i Antwerpen 
på 1600-tallet. Som New York Times skrev i sin omtale: En 
inspirerende, forførende meditasjon om bilder og fortellerkunst, 
fellesnevneren for historie, religion og kunst.

The backdrop for video artist/director Lech Majewski’s 
fascinating and ambitious film is the painting The Way 
to Calvary (1564) by the Flemish painter Bruegel. In his 
masterpiece, Bruegel transferred the crucifixion of Christ 
to his own time, with the Spanish militias’ brutal repression 
of the protestant reformation. In the painting, Jesus is 
hardly visible, and the viewer must make an effort to even 
see him – a reflection of Bruegel’s personal philosophy that 
historical events would happen without much attention: 
“When big events happen, we do not see them”, he said. 
Despite a stellar cast, including Rutger Hauer, Charlotte 
Rampling, and Michael York, it is the art that is this film’s 
true star, a fact Majewski makes the most of in this portrait 
of daily life in 16th century Antwerp. As The New York Times 
put it: “An inspiring, alluring meditation about imagery and 
storytelling, the common coin of history, religion and art.”

regISSØr/DIreCtor
Lech Majewski (f. 1953) står bak filmer som Wojaczek (1999) og 
Angelus (2000). I USA har han regissert The Gospel According to 
Harry (1992) og var medprodusent av Basquiat (1996).

Lech Majewski (b. 1953) has directed Wojaczek (1999) and 
Angelus (2000). In the US he directed The Gospel According to 
Harry (1992), and co-produced Basquiat (1996).

the MILL & the CroSS

TORSDAG 24. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
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LIberDaDe
LIBERDADE
Portugal, 2011, 17 min.
PORTUGUESE, ENGLISH, CHINESE  
WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: GABRIEL ABRANTES,  
BENJAMIN CROTTY
MED/CAST: Wilson Teixeira, Betty Meixue

 
Liberdade skildrer episoder i forholdet mellom den  
dominerende kinesiske immigranten Betty og hennes 
angolske kjæreste med en overdådig cinematisk bravur. Vi 
reiser igjennom spektakulære landskap i og rundt Luanda, 
Angola, mens de to unge elskerne navigerer seg igjennom det 
kompliserte landskapet av sine egne identiteter. Filmen vises 
som forfilm til Palaces of Pity, regissert av Gabriel Abrantes  
og Daniel Schmidt.

Liberdade sketches episodes in the relationship between 
the domineering Chinese immigrant Betty and her Angolan 
boyfriend with lavishly cinematic panache. Travelling 
through spectacular locations in and around Luanda, 
Angola, the two adolescent lovers navigate through the 
complications of their burgeoning identities. Liberdade will 
be screened together with Palaces of Pity, directed by 
Gabriel Abrantes and Daniel Schmidt.

regISSØr/DIreCtor
Gabriel Abrantes (f. 1984) står bak flere kortfilmer, deriblant  
A History of Mutual Respect (OIFF 2010) (også co-regissert av 
Schmidt) som vant prisen for Beste Kortfilm i Locarno i 2010.

Benjamin Crotty (f. 1979) er en visuell kunstner og arbeidene hans 
har vært vist i Frankrike, Island, Portugal, Sveits og USA. Han var 
medregissør med Abrantes på kortfilmen Visionary Iraq (2009), 
som samme år vant New Talent Fnac Award ved IndieLisboa 
filmfestival.

Gabriel Abrantes (b. 1984) has made several short films,  
among them A History of Mutual Respect (OIFF 2010)  
(also co-directed by Schmidt), which won the prize for  
Best Short at Locarno 2010.

Benjamin Crotty (b. 1979) is a visual artist and his work has 
been featured in France, Iceland, Portugal, Switzerland and in 
the US. He co-directed the short Visionary Iraq (2009) with 
Abrantes, which won the New Talent Fnac Award at  
the IndieLisboa Film Festival.

LIberDaDe

TIRSDAG 22. ↗ 19:30 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 26. ↗ 15:30 ↗ FH, LILLEBIL

PortugaL

May they reSt In revoLt  
(FIgureS oF WarS I)
QU’ILS REPOSENT EN RÉVOLTE  
(DES FIGURES DE GUERRES I)
France, 2010, 150 min.
FRENCH WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SYLVAIN GEORGE

 
Papirløse flyktninger og immigranter i en leir i den franske 
havnebyen Calais figurerte en kort stund i mediene før de 
forsvant. Sylvain Georges dokumentar, ofte eksperimentell i 
form og filmet i sort/hvitt, tar for seg skjebnene til unge og 
middelaldrende menn fra Nord-Afrika og Midt-østen, deres 
søken etter et bedre liv i Storbritannia, og hvor langt de er 
villige til å gå for å holde sin identitet skjult.

Regissør Georges legger aldri skjul på hvor sympatien hans 
ligger og lar flyktningene fritt uttrykke frykt og sinne. Samtidig 
lar de ham få innsyn i livene til menn som ikke lenger har noe å 
tape, med det resultat at kameraet fanger opp en tilstand som 
kan minne om mediadekning i krigssoner, og hvor tilskueren 
nærmest får en personlig opplevelse av det å være på flukt og 
skulle unngå arrestasjon. Vi tar del i en sterk filmopplevelse hvor 
Georges er høyst til stede selv i de tøffeste situasjoner. Filmen 
vant pris for beste internasjonale film ved Buenos Aires Festival 
of Independent Film tidligere i år.

The paperless fugitives and immigrants in a camp in the 
French harbour town of Calais were in the media’s spotlight 
for a short period before they disappeared completely. 
This documentary has also largely gone under the radar, 
and undeservedly so: Director Sylvain George's film, often 
experimental in form and shot in black and white, deals with 
the destinies of young and middle-aged men from North 
Africa and the Middle East, their search for a better life in 
the UK, and just how far they are willing to go to keep their 
identities hidden.

Filmed from 2007–2009, George never hides where his 
sympathies lie and he lets the fugitives freely express their 
anger and fears. In return, he is allowed to see the lives of 
people with nothing left to lose, resulting in a film where the 
camera captures a feel reminiscent of the media coverage 
of a war zone, and where the audience can get a personal 
feeling of fleeing and avoiding arrest. George is very much 
present in the roughest situations as we take part in a 
powerful cinematic experience.

Sylvain George won Best International Film at the Buenos 
Aires Festival of Independent Film with this remarkable film.

regISSØr/DIreCtor
Sylvain George (f. 1968) har studert filosofi, vært sosialarbeider 
og er i dag kunstner, filmskaper og aktivist.

Sylvain George (b. 1968) studied philosophy and worked as a 
social worker until he turned to filmmaking in 2004.

May they reSt In revoLt (FIgureS oF WarS I)

TIRSDAG 22. ↗ 16:30 ↗ FH, TANCRED
ONSDAG 23. ↗ 17:30 ↗ FH, LILLEBIL

FranCe

PaLaCeS oF PIty
PALáCIOS DE PENA
Portugal, 2011, 59 min.
PORTUGUESE WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: GABRIEL ABRANTES,  
DANIEL SCHMIDT
MED/CAST: Alcina Abrantes, Andreia Martins,  
Catarina Gaspar, Ana Rita Franco, Bernarda dos Bois

 
Hjemsøkt av sine egne retningsløse liv, gjenforenes to 
unge jenter da de besøker sin syke bestemor. Bestemorens 
beskrivelser av en drøm fylt av frykt og begjær, hvor hun 
er dommer under inkvisisjonen, tvinger jentene til en økt 
bevissthet hvor de blir konfrontert med sin egen herkomst av 
undertrykkelse. Palaces of Pity er en film om den kulturelle 
arven av frykt i Portugal, direkte knyttet til den politiske og 
sosiale undertrykkelsen under både inkvisisjonen og det 
fascistiske styret. Filmen vises med Liberdade som forfilm, 
regissert av Gabriel Abrantes og Benjamin Crotty.

Haunted by their own directionless lives, two young girls 
are reunited when they visit their ailing grandmother. Her 
descriptions of a dream filled with fear and desire, where 
she is a judge during the Inquisition, force the girls to a 
heightened consciousness where they have to confront 
their own heritage of oppression. Palaces of Pity is a film 
about culturally inherited fear in Portugal, which is linked to 
political and social oppression during the Inquisition and the 
fascistic regime. It will be screened together with Liberdade, 
directed by Gabriel Abrantes and Benjamin Crotty.

regISSØr/DIreCtor
Gabriel Abrantes (f. 1984) står bak flere kortfilmer, deriblant  
A History of Mutual Respect (OIFF 2010) (også co-regissert av 
Schmidt) som vant prisen for Beste Kortfilm i Locarno i 2010. 
Dette er hans fjerde film.

Daniel Schmidt (f. 1984) står bak filmer som Teen Opera (2009) 
og For Crying Out Loud (2008).

Gabriel Abrantes (b. 1984) has made several short films, 
among them A History of Mutual Respect (OIFF 2010) (also 
co-directed by Schmidt), which won the prize for Best Short 
at Locarno 2010. This is his fourth film.

Daniel Schmidt (b. 1984) is behind films like Teen Opera (2009) 
and For Crying Out Loud (2008), and is currently developing 
(with Abrantes) a tragicomedy concerning adoption crises and 
aid politics in Haiti and Brazil.

PaLaCeS oF PIty

TIRSDAG 22. ↗ 19:30 ↗ FH, TANCRED
LøRDAG 26. ↗ 15:30 ↗ FH, LILLEBIL
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KIDS oF toDay
DES JEUNES GENS MODERNES
France, 2011, 97 min.
FRENCH WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: JéRôME DE MISSOLZ
MED/CAST: Yves Adrien, Mathieu Chausseron, Lio

 
Det begynner med klipp fra den legendariske skrekkfilmen  
The Cabinet of Dr. Caligari, og hopper rett over i opptak med 
det kanadiske elektro-pop bandet Crystal Castles. Kids of 
Today er fra første scene en leken og eksperimentell film om 
fransk post-punk og new wave musikk på 70- og 80-tallet. 
Historien fortelles igjennom øynene på den legendariske 
musikkritikeren Yves Adrien. Den bisarre mannen påstår at han 
er død, og tar så med seg en gruppe ungdommer på en reise 
fra Paris til New York, Bejing, Montreal og Hong Kong, mens 
han forteller dem om musikken og samfunnet på slutten av 
70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Grensene mellom fiksjon 
og dokumentar viskes gradvis ut i det historien glir mellom nåtid 
og fortid, og blir til et dokumentarisk eventyr. Med musikk fra 
blant andre Crystal Castles, Sunn O)))), Fuck Buttons, Jaques 
Brel, Kraftwerk, Suicide, James White, LIO, Frustration, Taxi Girl 
og Death Set.

It all starts with a scene from the legendary horror film  
The Cabinet of Dr. Caligari, then jumps right to footage of 
the Canadian electro-pop band Crystal Castles. From the 
very first scenes, Kids of Today is a playful and experimental 
film about the post-punk and new wave music in France 
during the 70s and 80s. The story is told through the eyes of 
the infamous rock critic Yves Adrien. The bizarre man claims 
to be dead, and then takes a group of kids on a journey 
around the world, from Paris to New York, Bejing, Montreal 
and Hong Kong, while he tells them about music and society 
at the end of the 70s and beginning of the 80s. The border 
between fiction and documentary is gradually erased as 
the story slides between present and past, and becomes a 
documentary fairy tale. Featuring music by Crystal Castles, 
Sunn O)))), Fuck Buttons, Jaques Brel, Kraftwerk, Suicide, 
James White, LIO, Frustration, Taxi Girl, Death Set and more.

regISSØr/DIreCtor
Jérôme de Missolz (f. 1954) har tidligere utforsket Liverpool  
og dens musikkmiljø i filmen You’ll Never Walk Alone (1992)  
og rocken i filmen Wild Thing (2010).

Jérôme de Missolz (b. 1954) has previously explored the music 
scene of Liverpool in the film You’ll Never Walk Alone (1992) 
and rock music in the film Wild Thing (2010).

KIDS oF toDay

MANDAG 21. ↗ 17:00 ↗ FH, TANCRED
FranCe

the StuDent
EL ESTUDIANTE
Argentina, 2011, 110 min.
SPANISH WITH ENGLISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: SANTIAGO MITRE
MED/CAST: Esteban Lamothe, Romina Paula, Ricardo Felix

 
En av årets mest spennende debutanter. Santiago Mitre, 31, 
er tidligere mest kjent for manus til Pablo Traperos Leonora 
(2008), og Carancho (2010), begge vist i Cannes. Årets 
beste film fra Argentina imponerer både i form og innhold. En 
ung students opplevelser i dagens Buenos Aires. Forført av 
politikk og makt. Et spill mellom aktivisme og posisjoner. Og 
jakten på kjærlighet. Roque er mer opptatt av å plukke opp 
jenter enn å delta i timene, men hans interesse for politikk 
blir vekket når han ser professorens assistent, Paula, snakke 
under en demonstrasjon. Han bestemmer seg for å vinne 
hennes gunst, så han skrur på sjarmen, får plass i klassen 
hennes og melder seg inn i hennes nye politiske parti, Brecha. 
Santiago Mitres svært energiske film, med bilder fra autentiske 
politiske demonstrasjoner, avdekker på briljant vis hva som 
foregår under overflaten i studentpolitikkens verden. Et svært 
underholdende drama, hvor regissøren bruker universitetet som 
metafor for samfunnets politiske manipuleringer.

Roque is a young student struggling to find his path, and 
after changing his major at university three times, he arrives 
in Buenos Aires to pursue yet another degree. He is however, 
more interested in pursuing girls than attending classes, but 
this changes when he sees his professor’s assistant Paula, 
speak during a demonstration. He decides to win her over, 
and turns on the charm. He enrolls in her class, and becomes 
a member of her new political party, Brecha.

It turns out that what Roque lacks in political convictions,  
he makes up for with his energy and intuitive understanding 
of political coalitions and alliances, which proves valuable  
for the party. Santiago Mitre’s dynamic film, with footage 
from authentic demonstrations, brilliantly reveals the 
workings below the surface in the world of student politics. 
A highly entertaining drama, in which the director uses the 
university as a metaphor for the political manipulations of 
today’s society.

regISSØr/DIreCtor
Santiago Mitre er født i Buenos Aires. Han debuterte med 
kortfilmen El Escondite (2002), som han både skrev og regisserte. 
Han var medforfatter på spillefilmene Lion’s Den (Leonera) 
(2008), Carancho (2010), samt El Amor – Primera Parte (2010), 
hvor han også var medregissør. El Estudiante er hans solodebut 
som manusforfatter, produsent og regissør.

Santiago Mitre was born in Buenos Aires. He wrote and 
directed his debut short film El Escondite in 2002. He co-wrote 
the feature films Lion’s Den (Leonera) (2008), Carancho 
(2010), and also co-wrote and co-directed the feature El Amor 
– Primera Parte (2010). This is his solo feature debut as writer, 
producer and director.

the StuDent

LøRDAG 19. ↗ 21:00 ↗ FH, LILLEBIL
TIRSDAG 22. ↗ 19:00 ↗ FH, LILLEBIL
TORSDAG 24. ↗ 17:00 ↗ FH, TANCRED
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tyrannoSaur
TYRANNOSAUR
United Kingdom, 2011, 91 min.
ENGLISH WITH SWEDISH SUBTITLES
REGI/DIRECTOR: PADDY CONSIDINE
MED/CAST: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan

 
Paddy Considine er fra før en erfaren skuespiller, men har også 
skrevet manus til Dead Man’s Shoes (2004). Som regissør 
debuterer han med et stykke hardhendt britisk sosialrealisme. 
Joseph er ensom, arbeidsløs og har ikke kontroll på verken 
alkoholforbruket eller aggresjonen sin. Etter et sinneanfall 
med uheldige følger søker han tilflukt i en bruktsjappe, hvor 
han møter Hannah, en dypt religiøs og selvutslettende kvinne. 
Sammen gjør de Tyrannosaur til et portrett av to forvillede 
sjeler, nedtrykte men ukuede, som er både voldsomt og 
vakkert. De er begge håpløst fanget i hvert sitt uutholdelige 
liv, men aner en sjanse til befrielse i hverandre. Peter Mullan og 
Olivia Colman leverer to av årets sterkeste rolletolkninger, som 
de begge vant priser for ved Sundance festivalen.

Paddy Considine is an experienced actor, but also the 
screenwriter for Dead Man’s Shoes (2004). As a director he 
debuts with a piece of hard-handed British social realism. 
Joseph is lonely, unemployed and struggles both with 
alcohol and his aggression. After a rage fueled rampage 
gets him into trouble, he seeks shelter in charity shop, 
where he meets Hannah, a deeply religious, self-effacing 
woman. Together they make Tyrannosaur a movie that 
may sometimes be hard to watch, but also has its tender 
moments. Both of them hopelessly trapped in insufferable 
lives, but see in each other a means of escape. Peter 
Mullan and Olivia Colman delivers two of this years most 
outstanding performances, which they both received awards 
for at Sundance Film Festival.

regISSØr/DIreCtor
Paddy Considine (f. 1973) har bidratt som skuespiller i filmer 
som 24 Hour Party People (2002), Dead Man’s Shoes (2004), 
Cinderella Man (2005), Hot Fuzz (2007), og The Bourne 
Ultimatum (2007). Tyrannosaur er hans regidebut.

Paddy Considine (b. 1973) has acted in movies like 24 Hour 
Party People (2002), Dead Man’s Shoes (2004), Cinderella 
Man (2005), Hot Fuzz (2007), and The Bourne Ultimatum 
(2007). Tyrannosaur is his directorial debut.

tyrannoSaur

LøRDAG 26. ↗ 19:00 ↗ FH, TANCRED
unIteD KIngDoM

We Were here
WE WERE HERE
USA, 2011, 90 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: DAVID WEISSMAN, BILL WEBER
MED/CAST: Ed Wolf, Paul Boneberg, Daniel Goldstein,  
Guy Clark, Eileen Glutzer
WEBSITE: http://wewereherefilm.com

 
We Were Here tar oss med til San Francisco fra det første 
utbruddet av HIV/AIDS-epidemien, da det høyst levende skeive 
samfunnet blir truffet av en ubegripelig tragedie. Dette er den 
første dokumentaren som går i dybden og viser ankomsten av 
viruset og hvilke dramatiske følger det fikk for byen, samtidig 
som den viser hvordan byens innbyggere reagerte på hva som 
skjedde. Filmen henvender seg til vår menneskelige kapasitet 
til å reise oss i en krisesituasjon og hvor et helt samfunn samles 
i kjærlighet, medfølelse og viljestyrke for å jobbe seg igjennom 
det utenkelige. De dypt personlige historiene intervjuobjektene 
i filmen deler med oss etterlater tilskueren ikke bare i tårer, men 
også med en sterk følelse av glede og håp.

We Were Here visits San Francisco during the start of the 
HIV/AIDS epidemic, when its flourishing gay community is 
hit with an unimaginable disaster. It is the first documentary 
to take a deep and reflective look back at the arrival and 
impact of AIDS in San Francisco. It explores how the city’s 
inhabitants were affected by, and how they responded to, 
that calamitous epidemic.

Though a San Francisco-based story, this remarkable film 
extends beyond San Francisco and beyond AIDS itself. It 
speaks to our capacity as individuals to rise to the occasion, 
and to the incredible power of a community coming 
together with love, compassion, and determination. The film 
is rough and truly heartbreaking, but the stories presented 
by the remarkable individuals interviewed will leave the 
audience not only in tears, but at the same time elevated 
and filled with hope.

regISSØr/DIreCtor
David Weissman og Bill Weber har tidligere regissert den 
prisbelønte dokumentaren The Cockettes (2002).

David Weissmann and Bill Weber have previously directed  
the award-winning documentary The Cockettes (2002).

We Were here

ONSDAG 23. ↗ 19:00 ↗ FH, TANCRED
uSa
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Where SoLDIerS CoMe FroM
WHERE SOLDIERS COME FROM
USA, 2011, 90 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: HEATHER COURTNEY
WEBSITE: www.wheresoldierscomefrom.com

 
Prisbelønt og høyaktuell dokumentar der regissøren gjennom 
fire år følger ungdommer fra en liten by i Michigan, USA, til 
fjellene i Afghanistan og tilbake. En gruppe barndomsvenner 
verver seg til nasjonalgarden med en gang de er ferdige med 
videregående. Motivasjonen deres er praktisk og banal, de 
trenger penger for å kunne begynne på videre utdannelse, og 
har ingen andre karriereplaner. Slik begynner en reise fra å være 
en gjeng tenåringer i en landlig småby, til å bli soldater på utkikk 
etter veibomber, og 23 år gamle krigsveteraner som forsøker 
å starte livene sine på nytt. Where Soldiers Come From er en 
film som handler om å bli voksen, og hvordan en by og dens 
innbyggere blir påvirket av en krig langt borte. Regissøren 
har et godt grep om de talende detaljene; en kjøretur til Lake 
Superior, en kake som takk for fremtidig tjeneste og den 
militære lederen for gruppens første treningsleir som ikke kan 
uttale navnet på Afghanistans president. Courtney posisjonerer 
seg som en stilletiende observatør, men lar oss likevel ikke være 
i tvil om sitt standpunkt.

A group of childhood friends join the National Guard as soon 
as they graduate from their rural high school. In need of 
money to go to college, their reasons for joining are practical 
and banal; a recruiter’s promise of a fat signing bonus and 
tuition, and the absence of any other career plans. Thus 
begins a four year journey from teenagers in a Northern 
Michigan town, to soldiers looking for roadside bombs in 
Afghanistan, and 23-year-old combat veterans trying to 
start their lives again. Where Soldiers Come From is a film 
about growing up, and about how a town and its people are 
affected by a distant war. The director has a storyteller’s 
grasp of the defining detail; the carefree dive into Lake 
Superior, a cake iced with thanks for the boys’ upcoming 
service, and the Army educator who, shepherding recruits 
through a month’s perfunctory training, can’t pronounce the 
name of Afghanistan’s president. Offering no commentary, 
Courtney positions herself as an observer, yet her choice of 
moments to capture leaves us in no doubt where she stands.

regISSØr/DIreCtor
Heather Courtneys dokumentarer fokuserer ofte på komplekse 
samfunnsspørsmål fortalt gjennom personlige historier. Filmografi: 
Los Trabajadores/The Workers (2001) og Letters from the Other 
Side (2006).

Heather Courtney’s work often focuses on complex  
social justice issues through the telling of personal stories. 
Filmography: Los Trabajadores/The Workers (2001)  
and Letters from the Other Side (2006).

Where SoLDIerS CoMe FroM

LøRDAG 19. ↗ 19:00 ↗ FH, TANCRED
SøNDAG 20. ↗ 12:00 ↗ FH, LILLEBIL

uSa

Who tooK the boMP? Le tIgre on tour
WHO TOOK THE BOMP? LE TIGRE ON TOUR
USA, 2010, 69 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: KERTHY FIx
MED/CAST: Johanna Fateman, Kathleen Hanna,  
Jocelyn Samson

 
Who Took the Bomp? Le Tigre on Tour følger det ikoniske 
og feministiske elektroniske rockebandet Le Tigre på deres 
internasjonale turne i 2004–2005. Turneen gikk over fire 
kontinent, og gjennom ti land. Bandet frontes av den frimodige 
Riot Grrrl pioneren Kathleen Hanna (Bikini Kill). Le Tigre 
konfronterer mannlig sjåvinisme og homofobi i musikkindustrien, 
samtidig som de rocker løs med opptredener bestående av 
kunstpoesi og grenseløse sangtekster, i en smart, bitende og 
underholdende musikkdokumentar. Filmen inneholder tidligere 
uutgitte liveopptredener, intervjuer og avslørende opptak 
backstage med disse banebrytende artistene.

Who Took the Bomp? Le Tigre on Tour follows iconic 
feminist electronic band Le Tigre on their 2004–2005 
international tour across four continents and through ten 
countries. Supported by a community of devoted fans and 
led by outspoken Riot Grrrl pioneer Kathleen Hanna (Bikini 
Kill), Le Tigre confronts sexism and homophobia in the music 
industry while tearing up the stage via performance art 
poetics, no-holds-barred lyrics, punk rock ethos, and whip-
smart wit in this edgy and entertaining documentary. The 
film features never before seen live performances, archival 
interviews, and revealing backstage footage with these trail-
blazing artists.

regISSØr/DIreCtor
Kerthy Fix regisserte og produserte Strange Powers: Stephin 
Merrit and the Magnetic Fields (OIFF 2010). Hun var gjest på 
fjorårets festival.

Kerthy Fix directed and produced Strange Powers: Stephin 
Merritt and the Magnetic Fields (OIFF 2010). She was a  
guest at our festival last year.

Who tooK the boMP? Le tIgre on tour

LøRDAG 19. ↗ 17:30 ↗ FH, LILLEBIL
SøNDAG 20. ↗ 17:45 ↗ FH, TANCRED

uSa
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AVSLUTNINGSFILM/
CLOSING FILM

Martha MarCy May MarLene
MARTHA MARCY MAY MARLENE
USA, 2011, 102 min.
ENGLISH
REGI/DIRECTOR: SEAN DURKIN
MED/CAST: Elizabeth Olsen, Sarah Paulson,  
John Hawkes, Brady Corbet, Hugh Dancy

 
Etter å ha flyktet fra en sekt og dens manipulative og 
karismatiske leder (John Hawkes, Deadwood, Winter’s Bone) 
forsøker Martha, glimrende tolket av Elizabeth Olsen, å finne 
tilbake til en normal tilværelse. Hun søker tilflukt hos sin 
søster og hennes mann i håp om en trygg tilværelse, men 
den paranoide følelsen av at hennes tidligere sektmedlemmer 
forfølger henne vil ikke slippe taket. På utsiden av sekten 
begynner gradvis linjene mellom virkelighet og fantasi å viskes 
ut, og livet hennes begynner å spinne ut av kontroll.

Regissør Durkins komplekse psykologiske forhold til 
karakterene, kombinert med bruken av landskap som metaforer, 
minner sterkt om Terence Malicks tidlige filmer. Durkins vant 
regiprisen under årets Sundancefestival. Filmen har fantastisk 
foto av Jody Lee Lipes som tidligere har fotografert Afterschool 
av Antonio Campos (som også er produsent på MMMM) og 
Tiny Furniture av Lena Dunham, begge tidligere vist på OIFF.

After having escaped from a cult and its manipulative, 
charismatic leader, Martha (Elizabeth Olsen) tries to find 
her way back to living a normal life. She seeks refuge at 
her estranged sister and her husband’s house, in hope of 
some stability and security, but the paranoid feelings that 
the former cult members may be following her, won’t let go. 
Through flashbacks we see her in what seems to be happy 
moments in the cult, but hard labour in the fields, forced sex 
with the cult’s leader, and a strong need to belong, blinds 
her and leaves a highly confused young woman. Outside the 
cult, the line between reality and fantasy gets blurred, and 
her life starts to spin out of control.

Director Durkin’s complex psychological relationship to 
his characters, combined with the use of landscapes as 
metaphors, is reminiscent of the early films of Terence 
Malick. Durkin won the award for Best Director at this  
year’s Sundance Film Festival.

regISSØr/DIreCtor
Sean Durkin har tidligere laget kortfilmene Doris (2006)  
og Mary Last Seen (2010). Dette er hans spillefilmdebut.

Sean Durkin has previously made the short films Doris (2006) 
and Mary Last Seen (2010). Martha Marcy May Marlene is his 
feature film debut.

Martha MarCy May MarLene

SøNDAG 27. ↗ 21:00 ↗ FH, TANCRED
uSa
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