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Filmtendenser.
OMTALT AV FREDRIK GIERTSEN

Gjennom kreativ kombinasjon av stumfilmestetikk og fokus på dyrkjøpt livsvisdom, seiler Tabu 
opp som en av publikums favoritter.

I lys av fortiden
Sort-hvitt. Det begynner litt tregt, med 
et knippe tilårskomne kvinner i en karak-
terløs forstad til den portugisiske hoved-
staden Lisboa. Aurora 
er den eldste og mest 
uberegnelige av dem: 
Hun spiller bort alle 
pengene sine på casino 
og beskylder sin afri-
kanske husholderske 
Santa for å ha forhekset 
henne. 

Auroras datter bryr 
seg ikke stort om sin mor, men den god-
hjertede naboen hennes, Pilar, er bekym-
ret for den gamle kvinnens velvære. Det er 
først når Aurora faktisk dør, og vi får vite at 
hennes siste ønske er at en viss Gian Luca 

Ventura skal gjøres kjent med dødsfallet, 
at ting begynner å skje.

Regissør Miguel Gomes har valgt å 
filme hele Tabu i 
sort-hvitt. I filmens 
første del, som altså 
foregår i Lisboa, er 
dette med på å for-
sterke inntrykket av 
at de tre kvinnene 
lever ganske hendel-
sesløse og triste liv, 
fanget av sine egne 

vaner og hver sin diffuse fortid. 
Den ugifte Pilar er en samvittighetsfull 

katolikk, men Aurora – med sin blanding 
av impulsivitet og begynnende demens 
– er vanskeligere å lese. Og den fargede 

hushjelpen, Santa, gir kanskje indikasjo-
ner om at livet hennes ikke har vært helt 
konvensjonelt?

I det Pilar og Santa klarer å spore opp 
den mystiske Gian Luca, som sitter og 
kjeder seg på et gamlehjem i den samme 
byen, forandrer filmen karakter, tempo og 
lokasjon. Gian Luca begynner å fortelle, og 
vi forflytter oss til en kolonial fortid på et 
ikke navngitt sted i Afrika. 

Fra nå av er Tabu en stumfilm, ledsaget 
av den gamles rustne stemme. Vi blir in-
trodusert for et klassisk trekantdrama, som 
ganske riktig involverer den unge, livsglade 
Aurora – som dessverre er både gift og gra-
vid – og den likeså unge vagabonden Gian 
Luca. 

Tempoet skrus opp, på ekte stumfilmvis, 
noe som nok skal understreke karakterenes 
ungdom – men det hyller samtidig også 
hendelsene inn i et komisk skjær, som til 
å begynne med rett og slett virker litt lite 
gjennomtenkt. Hvorfor er det gjort slik, 
mon tro?

Lidenskap på savannene
Regissør Miguel Gomes har altså valgt å 
bruke datidens teknologi. Den er ledsaget 
av en nærmest lattervekkende fortellertek-
nikk, som minner om gamle filmaviser, til å 
beskrive den forgangne kolonitiden. Dette  
i stedet for å kontrastere alderdommen i 
Lisboa med ungdommen i Afrika, for ek-
sempel gjennom å legge på farger. 

En av grunnene til at regissøren har gjort 
dette, er nok at det i seg selv pirrer nys-
gjerrigheten: Det blir et mysterium som 
publikum ønsker en løsning på. Det ge-
niale i Gomes’ grep er at han får dette til 
å fungere, selv når dramaet tar over. For 
det er ikke vanskelig å gjette sånn omtrent 
hvordan dette skal ende. Ulykken ligger 
på lur, selv om slangen i paradiset i dette 

De furene som tegner 
seg i eldre menneskers 
ansikter, har en tendens 
til skjule mer av det 
levde liv enn de avslører.

FARE: En krokodille spiller en viktig rolle i dramaet Tabu. 
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tilfellet er en krokodillebaby.
Man vil helt sikkert, ettersom hand-

lingen skrider fram, også lure på hvorfor 
Gomes har dvelet så lenge ved den statiske 
situasjonen i Lisboa, og kanskje spørre seg 
hvorfor den i det hele tatt er med? 

Jeg ser det slik at det regissøren har øn-
sket å vise, er at de furene som tegner seg i 
eldre menneskers ansikter, har en tendens 
til skjule mer av det levde liv enn de avslø-
rer. Hvordan kan man forestille seg at den 
gamle Aurora, der hun sitter glemsk i en 
skoeske av en leilighet i Lisboa, en gang 
fullstendig ga seg lidenskapen i vold på de 
afrikanske savannene? 

Tabu klarer virkelig å minne oss om at 
ethvert menneske lider av nettopp det å 
ha vært menneske, enten de har levd for 
mye eller for lite. Man må innfinne seg 
med konsekvensene av sine valg, og disse 
valgene er ikke alltid rasjonelle. Samtidig 

viser den oss at en smule nysgjerrighet er 
et gode, for bare den som stiller spørsmål 
vil kunne forstå andre menneskers adferd.

Mount Tabu
Den vakre vulkanen som truer i bakgrun-
nen på mange av opptakene gjort i Afrika, 
i filmen kalt Mount Tabu, er så vidt jeg 
forstår identisk med Mount Murresse 
i Mozambique. Man bør kanskje være 
politisk korrekt og påpeke den koloniale 
mentaliteten som ligger bak de mange 
navnløse innfødte og det anonyme afri-
kanske landskapet. 

Miguel Gomes burde nok vist mer av 
den samme nysgjerrigheten overfor hus-
hjelpen i Lisboa og kokken i Mozam-
bique, når han først har føyd dem inn i 
persongalleriet. Dette ville muligens for-
rykket balansen i trekantdramaet, men de 
innfødte kler ikke den tilbaketrukne rollen 

når så mye av handlingen foregår på deres 
eget kontinent.

I Oslo er det Cinemateket, som midt 
mellom visninger av klassikere som Kuro-
sawa og Bergman, Hitchcock og Fellini, har 
gjort plass til denne filmperlen. Tabu er 
valgt til månedens film i mai, og den vises 
i alt ti ganger. Så grip sjansen! ■

Tendenser.

DRAMA: Portugisiske Tabu er en vakker, melankolsk og morsom film i sort-hvitt og med tydelige referanser til filmhistorien.

TABU
Regi: Miguel Gomes
Portugal, 2012

Omtaltfilm.


