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Filmtendenser.
OMTALT AV FREDRIK GIERTSEN

Samsara er intet mindre enn en dypsindig film om menneskelivets 
syklus og vår plass i universet.

Svevende 
verdensfilm
Syklus. Den norske filosofen Peter Wes-
sel Zapffe (1899-1990) sa en gang at det 
måtte være mulig å tenke seg en jord uten 
mennesker, og at dette ikke nødvendigvis 
innebar en katastrofe. Dette er en tanke 
som blir styrket etter å ha sett Samsara, 
en 99 minutter lang film med smektende, 
men samtidig illevarslende bilder i 70 mm-
format. 

Det har tatt over fire år å lage den, for 
den er filmet på nesten 100 forskjellige 
steder i ikke mindre enn 25 land. Slutt-
produktet er som en poetisk utgave av FNs 
årlige rapport om klodens tilstand: For selv 
midt blant all jordisk skjønnhet er det ikke 
vanskelig å finne endetidstegn.

Time-lapse
Dette er en film uten dialog, men det er 
ikke nødvendigvis uten budskap. Den er 
regissert av amerikanske Ron Fricke, og 
den ligner svært på forgjengeren, Baraka, 
som kom i 1992. Filmen kretser rundt te-
maet fødsel, død og gjenfødelse, både i det 
store og i det små. 

Introduksjonen ledsages av en vugge-
sang, faktisk den velkjente «Byssan lull», 
mens bildene først dveler ved et ufødt 
foster og deretter en for lengst død mann, 
muligens bevart som følge av en gruveu-
lykke. Dette er kanskje en i overkant ty-
delig kombinasjon av bilder, men andre 
overganger er mer provoserende, og atter 

andre temmelig gåtefulle.
Samsara er en komposisjon av en rekke 

fragmenter filmet som time-lapse, av og til 
dvelende, andre ganger i fort film. Regis-
søren er tydelig inspirert av østlig religion, 
og til å begynne med vises en rekke pago-
der, blant annet fra Angkor Wat og andre 
kjente ruiner, som Petra i Jordan. 

Kameraet hviler innledningsvis ved en 
rekke forskjellige mennesker og ansikter 
som framstår upåvirket av moderniteten, 
samt mektige naturformasjoner og forlatte 
bygninger. Etter hvert – ettersom tempoet 
settes opp – blir den sivilisasjonskritiske 
advarselen synlig. Skjønnheten utstyres 
ganske snart med en tydelig brodd mot 
forbrukersamfunnets skyggesider, dets 
slum og søppel, men også skjønnhets- og 
renhetstyranniet.

BUDSKAP: Samsara er en film uten dialog, men 
det er ikke nødvendigvis uten budskap. Den er 
filmet i 25 land over en peiode på fem år.INSPIRASJON: Regissøren Ron Fricke er inspirert av østlig religion i sin nyeste film. 
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Den samme filosofen Zapffe sa også 
at mennesket er altfor intelligent for sine 
omgivelser, og den vendingen Samsara etter 
hvert tar, er i samsvar med denne påstanden. 
Tilværelsen framstår som direkte faretru-
ende når kameraet om natten glir over mo-
derne storbyer av ufattelig størrelse.

Truende storbyer 
Et annet sted filmes en overvektig mann og 
en aldrende kvinne som gjør seg klare for 
kosmetisk kirurgi, før vi får se en massepro-
dusert dukke nitidig bli påmalt øyevipper. 
Illusjonen om den in-
dustrielle tilvirkningens 
tydelige vekt på billed-
skjønnhet og klinisk ren-
het får seg imidlertid en 
knekk når det går opp for 
oss at det er snakk om en 
vaskeekte sjømannsbrud. 

Mens bildet henger ved denne dukkens 
groteskt innbydende plastikkøyne, får 
seeren full anledning til å filosofere over 
urban fremmedgjorthet og ensomhet, som 
følge av et masseoppbrudd som har bragt 
utviklingen av sporet.

Det er ikke til å komme utenom at en 
blir sittende og spørre seg hvor på kloden 
alle de forskjellige billedfragmentene er 
tatt opp, og dette vil uvegerlig ta noe av 
oppmerksomheten bort fra filmens flyt. 

Men regissørens beslutning om ikke å til-
fredsstille akkurat denne trangen hos sitt 
publikum er ganske forståelig, for det ville 
opplagt tatt oppmerksomheten bort fra 
den kontemplative reisen.

Dette er en film man bare må gi seg 
hen til, og man kan heller ikke stoppe opp 
ved hvert klipp og lete etter mening. Her 
det det vulkaner, samlebånd, bønnehjul, 
motorveier, tatoveringer, ørkensand, lin-
jegymnastikk og fengselsbesøk i skjønn 
forening, og ikke spør hva ødeleggelsene 
etter Katrina har med Speilsalen i Versail-

les å gjøre. Det er bare 
en kontrasterende sam-
menstilling som tilbyr 
et sjenerøst mellomrom 
til disposisjon for den 
frie tanken.

Estetisk nytelse
Samsaras største styrke er dens fantastiske 
kinematografi, som gjør filmen til en este-
tisk nytelse og en hyllest til alt som er vak-
kert på vår jord. Samtidig balanserer dette 
prosjektet på grensen til det klisjémessige, 
og mange vil nok oppfatte det som pre-
tensiøst. 

Selv er jeg veldig svak for både denne og 
forgjengeren, samt den relaterte trilogien 
Koyaanisqatsi, Powaqqatsi og Naqoyqatsi 
(1982, -88 og 2002), som Ron Fricke også 

hadde en finger med i produksjonen av. 
Med sine globale anslag minner disse fil-
mene meg om alle stedene jeg har vært, alle 
togvinduene jeg har stirret ut fra, og den 
abstrakte empatien som alltid stiger fram 
i møte med den fremmede.

Denne filmen legger opp til at man skal 
bli slått av bevaringstrang overfor noe som 
i realiteten er forbi. Selv om budskapet, slik 
jeg har skissert det, er ganske tydelig, gir 
filmen masse rom for at man blir inspirert 
til å gjøre seg opp sine helt personlige tan-
ker omkring de fundamentale spørsmålene 
om livet og hvordan vi lever det. 

Samsara snakker til sitt publikum på en 
helt annen måte enn det som er vanlig i vår 
tabloidiserte verden. Det er de forhastede, 
repetitive og utilstrekkelige svarene som er 
klisjémessige, ikke spørsmålene i seg selv. ■

Sluttproduktet er som 
en poetisk utgave av 
FNs årlige rapport om 
klodens tilstand.

Tendenser.

FILM: Samsara («Livshjulet») betyr å flyte eller strømme, og er innen hinduisme, buddhisme og jainisme den gjenfødelsessyklus som man gjennomgår.

SAMSARA
Regi: Ron Fricke
USA, 2011
Ordinær distribusjon: 2013

Omtaltfilm.


