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AV FREDRIK GIERTSEN 

Filmtendenser.Skriver om fi lm: noshin saghir, remi nilsen, 
kjetil johansen og tonje skar reiersen

Natur. Alamar er en halvdoku-
mentarisk fi lm regissert av mek-
sikaneren Pedro González-Rubio. 
Det er en poetisk beskrivelse av et 
spektakulært maritimt landskap, 
nemlig korallrevet Banco Chin-
chorro utenfor Mexicos østkyst. 
Den handler om en fem år gam-
mel gutt som etter foreldrenes 
skilsmisse skal tilbringe et år hos 
sin far. Som ramme rundt histo-
rien fi nner vi gutten, Natan, boen-
de hos moren i Roma. Foreldrenes 
respektive livsstiler viser seg snart 
å være så forskjellige som vel mu-
lig, for faren bor nemlig i et hus 
på påler ved en atoll i det som er 
verdens nest største korallrev.

Ekstrem frilufsbarnehage
På den første båtturen ut til revet, 

som foregår i godt vær, blir Natan 
sjøsyk. Men snart ser vi en nøt-
tebrun gutt som snorkler, fi sker 
barrakuda og beveger seg farlig 
nær et par krokodiller på stran-
den. Nå kan man ikke helt vite 
hvordan dette er redigert, men 
faren, Jorge, blir framstilt som 
en tålmodig læremester og en 
lyttende og hensynsfull far. Mot 
slutten er Natan blitt et skikkelig 
naturbarn, men han forblir tross 
alt et barn: Det er lett å se når han 
blir konfrontert med at han snart 
må tilbake til Roma.

Om man tar Natans alder i 
betraktning, så kan man med et 
glimt i øyet kalle hans opphold 
på revet for en ekstrem form for 
friluftsbarnehage, for i løpet av 
fi lmen har far og sønn knapt 

på seg noe annet enn hver sin 
knøttlille badebukse. Omgivelse-
ne er virkelig inntagende, likevel 
melder det seg gradvis et behov 
for mer dynamikk. Det sniker 
seg etter hvert inn en følelse av 
at regissør González-Rubio kan 
ha blitt slått av tanken om at hvis 
alt er så vakkert, så er det kanskje 
ikke nødvendig med noen fram-
drift i det hele tatt.

Den gamle mannen og havet
Jeg er nok ikke den eneste som 
underveis i denne fi lmen vil la 
tankene vandre til Ernest He-
mingways lille mesterverk Den 
gamle mannen og havet. Mye 
av Hemingways styrke lå i å få 
mye ut av lite: i utgangspunktet 
handler denne boken bare om en 

aldrende mann som drar alene på 
fi sketur (noe som altså ikke gir 
mye rom for dialog), men etter 

hvert foregår det en gripende 
kamp på liv og død mellom ho-
vedpersonen og en altfor stor 
fi sk han har fått på kroken. Noe 
lignende drama har nok ikke 
González-Rubio klart å vriste 
ut av sitt materiale, men en fi lm 
kan selvsagt ha andre bærende 
elementer enn handling i tradi-
sjonell forstand.

Alamar byr på mange løs-
revne samtaler mellom far og 
sønn, og de virker nære og au-
tentiske. Filmen beveger seg i 
grenseland mellom dokumentar 
og fi ksjon, og det at dette skillet 
forblir uklart tjener for så vidt til 
regissøren ære. Om scenene er 
instruerte, så er det godt gjort, 
og er de det ikke, så er det også 
godt gjort. Det kan også anføres 
at selve forførelsen for så vidt 
fungerer: Det er ikke ofte at his-
torier om skilsmisse barn byr på 
så mange besnærende tagninger 
og lykkelige smil.

Den kulturelle kontekst
Jeg husker en indignert littera-
turviter som mente at det litte-
raturvitere generelt ikke klarte å 

forstå, var at fi sken til Heming-
way kun var en fi sk. Man har 
altså kanskje sett en tendens til 
å overfortolke denne enkle, men 
dramatiske historien, og det er 
også fristende når det gjelder 
Alamar. «Reading for the Plot» 
– leserens krav om å la opplevel-
sen bli drevet fram av handlin-
gen – er en kjent litterær term 
som muligens til en viss grad er 
kulturelt betinget. Det faller seg 
like naturlig å forsøke å tolke, å 
lete etter mening og budskap. 
Det innbyr Alamar egentlig ikke 
til, men heldigvis kan man alltid 
sette et kunstverk i kontekst:

Det sies at siden idyller per 
defi nisjon er statiske, vil kjed-
somheten uvegerlig sette inn, 
hvorpå djevelen vil tillempe seg 

fritt spillerom. Det slår meg at 
min egen kulturelle grunnvoll 
skjelver lett i protest mot livet 
på atollen: Selv om det arbeides 
aldri så hardt der, så arbeides det 
uten et mer langsiktig mål for 
øye enn å fylle magen. På denne 
måten kan Alamar fungere som 
en dobbelt sivilisasjonskritikk: 
Livet med sand mellom tærne er 
for meg dobbelt uoppnåelig, for 
om jeg mot formodning skulle 
gjøre meg fortjent til det, så ville 
jeg ikke holdt det ut.

Kjærligheten til havet
Det mest nærliggende er al-
likevel å tenke seg at en så bil-
ledskjønn framstilling av et pa-
radis på jord er nødt til å være 
et innlegg i den miljøpolitiske 
debatten. Det skal i hvert fall 
mye til å ikke tenke på oljesølet 
fra riggen Deepwater Horizon 
– som riktignok inntraff en god 
stund etter at fi lmen var ferdig 
og et stykke nord for Banco 
Chinchorro – når en forlater ki-
nosalen etter å ha sett Alamar. 
Men om den lille familien på sett 
og vis lever i pakt med naturen, 
så lever de også i overenskomst 
med den kapitalistiske omver-
denens utbytting av den, for de 
putrer tross alt uavlatelig rundt i 
en motorbåt.

Filmens tittel består av en 
sammentrekning av ordene «a 
la mar», som på spansk betyr 
«til havs» (på engelsk heter 
da også fi lmen «To the Sea»). 
«Mar» er egentlig hankjønn på 
spansk, slik at man på værmel-
dingen vil høre det omtalt som 
«el mar», men en sjømann vil 
alltid i affektive termer omtale 
havet som en kvinne, som «la 
mar». I bunn og grunn er det 
nok dette Alamar vil vise oss, 
kjærligheten til havet, og da 
må menneskene nøye seg med 
å være statister. ■

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag 6. juli |  graTis

Onsdag 7. juli |  graTis

søndag 11. juli |  graTis

 Fredag 2. juli  |  graTis

19.30  eirik ingebrigtsen & 
spillere fra Forfatterlandslaget

20.30  Kvartfinale

16.00 Kvartfinale

19.30 lise Klaveness & 
 jens M. johansson

20.30  Kvartfinale

19.30  joachim Førsund &  
 Thom Hell

20.30  Semifinale

22.30  etter kampen: mini-
 konsert med Thom Hell

19.30  Kjartan Fløgstad & 
 arild stavrum

20.30  Semifinale

19.30 Ola By rise &
 stig elvis Furset

20.30  finale 

på litteraturhuSet

fotball-vm  
på storskjerm

www.liTTeraTurHuseT.nO

se hvilke kamper vi viser på

litterÆr SalonG  
meD SKruKnotter 
før utvalgte kamper:

lørdag 3. juli |  graTis

VAKKERT: Alamar er en still-
ferdig fi lm fra en idyllisk atoll i 
Mexicogulfen. Handlingen er i 
tynneste laget, så en får heller 
la seg forføre av det visuelle. 
FOtO: FilMweb

Den lille 
gutten og 
havet
Mens dramaet i Mexicogulfen ruller 
videre, tar kinofi lmen Alamar oss med 
til en idyllisk atoll i samme område. 
den minner oss om hvilke verdier 
som står på spill.

Omtaltefi lmer
ALAMAR 
Pedro gonzález
Rubio 
Mantarraya Pro
ducciones 
73 minutter
Premiere 2. juli

– Filmen beveger 
seg i grenseland 
mellom dokumentar 
og fi ksjon.


