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IDEER
FILM FRA SØR er en festival i Oslo som
fokuserer på filmer fra Latin-Amerika,
Afrika og Asia. I år arrangeres den for 27.
gang, i dagene 9.-19. november, og det
tilbys rundt 240 visninger av i alt 80

filmer fra 37 forskjellige land. Hoved-
prisen Sølvspeilet deles ut til beste film i
hovedkonkurransen. Blant festivalens
gjester er de argentinske filmskaperne
Anahí Berneri (bildet) og Diego Lerman.

Mohammad Rasoulof er invitert
som en av hovedgjestene til årets
Film fra Sør-festival, som foregår
i Oslo 9.-19. november. Men re-

gissøren er fratatt passet og får ikke lov til å
komme til Norge.
Uansett blir det anledning til å se tre av

hans filmer. Den eldste av dem, «Iron Is-
land» fra 2005, kretser rundt en svær rust-
holk som ligger strandet i Den persiske
golf, rett utenfor kysten av Iran. Den er be-
bodd av en gruppe mennesker fra landets
marginaliserte arabiske befolkning, et mi-
krokosmos som minner omWilliam Gol-
dings bok «Fluenes herre» (1954) eller Jens
Bjørneboes «Haiene» (1974).
Sjefen ombord er kapteinNejat, som vel

best kan beskrives som en velmenende
despot (om ikke annet så for å slippe unna
det forslitte uttrykket «godhetstyrann»).
Nejat, som i utgangspunktet er den som
holder samfunnet (og den lekke båten) op-
pe, har naturligvis også en antagonist: en
ung, forelsket gutt, hvis kjærlighet til en
tildekket jente truer tingenes orden.

KAPTEIN NEJAT er en driftig og tilsyne-
latende godsligmann som styrer og ordner
i ett sett. Hans hovedanliggende er å selge
tiloversbliven olje og skrapmetall fra den
kondemnerte tankeren, men han fyller og-
så dagene med å motta og innlosjere nye
beboere, og med å megle i all verdens
mindre konflikter som han ofte selv tar del
i. Men det er ikke til å komme fra at han til
syvende og sist er en autoritær leder som
innbilder seg at han alene kan redde det
skipbrudne samfunnet ombord fra den sik-
re undergang.
Det kommer også til en konfrontasjon

med den unge, forelskede helten, der Nejat

går langt – så langt at han trolig overrasker
seg selv – for å kreve underkastelse, mens
hanmumler noe om at en unnskyldning er
helt nødvendig for å unngå det totale kaos.
Spørsmålet er om han styrker eller svekker
sin posisjon gjennom denne røffe straffe-
utmålingen?

RASOULOFS NESTE FILM på program-
met, «Manuscripts Don’t Burn» (2013), er
ingen slik teoretisk vurdering av autorite-
tens natur, men en direkte utfordring til
det undertrykkende iranske regimet. Ut-
gangspunktet er en virkelig hendelse fra
1990-tallet, da en busslast med 21 dissi-
denter – forfattere og kunstnere – så vidt
unnslapp en arrangert ulykke der det var
meningen at de skulle styrtes utfor en klip-
pe nord i landet.
Myndighetene nekter naturligvis for at

de hadde noemed dette å gjøre,men i den-
ne filmen – med handling lagt til Ahmadi-
nejads regjeringstid på 2000-tallet – gjen-
skapes regimets klappjakt på de overleven-
de, fordi det ryktes at flere av dem er invol-
vert i arbeidet med et manus om
attentatforsøket. Men regissøren har også
en vri på denne historien: lenge følger vi
kun et par av det hemmelige politiets fot-
folk, hvis fattigslige liv han viser med inn-
levelse, før de brutale konsekvensene av
deres arbeid åpenbarer seg.

MAKTEN ER HELT AVHENGIG AV å
kunne rekruttere lojale medløpere, og for
enkeltmennesket kan det bli svært kostbart
å motstå presset ovenfra. Det er temaet for
«Mannen mot strømmen» («A Man of In-
tegrity») (2017), der vi møter en ung fami-
liefar som har dedikert seg til ærlig arbeid i
et lite lokalsamfunn etter å ha flyktet fra
myndighetenes blikk i storbyen. Denne
landsbyen drives imidlertid etter rene ma-
fiametoder, og den ubøyelige hovedper-
sonenbefinner seg raskt i en identisk situa-
sjon.
Hans kone, somer rektor på en jentesko-

le, trygler ham om å være litt mer pragma-
tisk, men også hennes forsøk på å megle i
mindre konflikter mellom elever fra rivali-
serende familier fører henne i problemer.
Med disse to senere filmene har Rasoulof
ført demer abstrakte dilemmaene fra «Iron
Island» over til et mer akutt, praktisk plan,

og dette henger nok sammen med erfarin-
ger han selv har gjort som filmskaper. Da
«ManuscriptsDon’t Burn» ble vist i Cannes
i 2013, ble navnene til alle de involverte –
unntatt regissørens eget – utelatt fra rulle-
teksten på slutten, av hensyn til deres egen
sikkerhet.

MEN HVOR GÅR EGENTLIG GRENSEN
mellom kunst og aktivisme? Ser man
iransk filmkunst under ett, åpenbarer det
seg en makeløs variasjon og vitalitet. Det
største navnet tilhører nok nylig avdøde
Abbas Kiarostami, mannen bak «Smaken
av kirsebær» og «Vinden vil bære oss».
Hans tidligere assistent, Jafar Panahi, kjent
for «Offiside» og «Taxi Teheran», har gjort
seg fortjent til et 20-års forbud mot å lage

film ihjemlandet, noehanhar omgått ved å
samarbeide med andre regissører, og fak-
tisk ved ett tilfelle ved å smugle en film til
Cannes i en minnepinne gjemt i en bløt-
kake!
NevnesbørogsåAshgar Farhadi, somsto

bak «Nader og Simin – et brudd» og «En
handelsreisende», samt Shirin Neshats
«Kvinner uten menn» og Marjane Satrapis
animasjon «Persepolis».Mange av disse har
hatt problemer med sensuren, selv om in-
gen av dem er så tydelige i sine angrep på
regimet som især «Manuscripts Don’t
Burn».Men jeg hellermot oppfatningen av
at filmer som«Iron Island» kunstnerisk sett
vil få lengre levetid, selv omdemest direk-
te konfrontasjonene utvilsomt er mer he-
roiske.

EN TRUSSEL MOT REGIMET
Det er ikke vanskelig å skjønne
hvorfor myndighetene i Iran
nekter filmskaper Mohammad
Rasoulof å reise til årets Film
fra Sør-festival.

D FILM

FREDRIK GIERTSEN
litteraturviter og skribent

ÅRETS FILM: I «Mannen mot strømmen» («A Man of Integrity») vender Mohammad Rasoulof til
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MOHAMMAD RASOULOFS tre siste filmer,
«Goodbye», «Manuscripts Don’t Burn» og «A Man
of Integrity», har alle vunnet priser i Cannes, den
siste for beste film i Un Certain Regard-konkurran-
sen. Ingen av disse er blitt vist offisielt i Iran.

Kan kulturell appropriasjon kan være et problem? Vel, noen blir
forbanna når halve Vestlandet legger beslag på navnet Vestland-
et. Andreas Halse@andhalse

D TWITTER

I «IRON ISLAND» er den overordnedes
legitimitet – i likhet med i «Haiene», der
kapteinen til slutt blir offer for et mytteri –
gitt på forhånd, men selv om den etter
hvert trekkes i tvil, er filmen heller å be-
trakte som en filosofisk utfordring enn et
revolusjonært innlegg i debatten.Handlin-
gen kaller fram tankene til ThomasHobbes
i boken «Leviathan» (1651), der han argu-
menterer for at mennesket, for å unngå en
alles krigmot alle, selv vil være tjent med å
underkaste seg en sterk mann.

DETTE DILEMMAET støter vi også på i
«Fluenes herre», der vi stifter bekjentskap
med et isolert samfunn bestående av en
gruppe unge gutter i beit for en leder, men
som ender opp med å avsivilisere seg selv

gjennom rivalisering og brutalisering. Og-
så i «Iron Island» tilspisser det seg når den
forelskede gutten blir kjølhalt, og som
publikum velger vi raskt side når de blan-
dende sympatiene bryter sammen. Men
kanskje byr handlingenpå ytterligere over-
raskelser?
Det er så en kan ane at Mohammad Ra-

soulofharhardnet til pådet personligeplan
i løpet av de tolv årene mellom «Iron Is-
land» og «Mannen mot strømmen». Kost-
nadene ved å være utøvende kunstner un-
der slike forhold må være enorme, men
Irans rolle som stormakt innen filmen vi-
ser også hvor fåfengt regimets ambisjon
om total sensur er. Det spirer og blomstrer
overalt, selv i dette karrige jordsmonnet.

IRANS ROLLE
SOM STORMAKT
INNEN FILMEN
VISER OGSÅ
HVOR FÅFENGT
REGIMETS AM-
BISJON OM TO-
TAL SENSUR ER

Dalshytta. Modell Fjellro Premium. 3,4
mill

Det er ikkje måltrost du høyrer.
Det er ikkje orrleik og sus i trekrona.
Det er ikke snødyna over Nysetnippen.
Det er ikkje undring over årstider og

livets gang.
Berre ein skråsikker dur
frå bensinaggregatet til hyttenaboen.
Nonstop.

No steiker ho vafler til Dagsrevyen.
STEIN TORLEIF BJELLA

Hentet fra «Jordsjukantologien», Oktober
Forlag, 2017.

D DIKTET

FOTO: GORM KALLESTAD / NTB SCANPIX

Redigert av: FREDRIK WANDRUP
fwa@dagbladet.no

TEGNESERIE:Westernhelten
Tex Willer kommer ut i mange for-
mater på det norske markedet. Man-
ge betrakter nok «Tex - kronologisk i
farger» som selve Roll’s Royce’en i
denne italiensktegnede serien.
Men nå er det

snart slutt. Bok
nummer 40,
«Det brukne
spydet»er nett-
opp kommet ut,
og i desember
kommer num-
mer 41, «Pro-
tevs1», som
avslutter det
hele etter en
fabelaktig saga. Den første boka kom
ut på norsk i 2009.
Nylig har vi også tatt farvel med

den sterke western-odysséen i bladet
Pionér, også dette et kvalitetsrikt
spaghetti-produkt. Serien er kommet
ut både i 1975-1981 og i 1981-1988.
Den nyeste utgaven startet i 2013

og har utgitt episodene i dobbeltut-
gaver, med flere nyskrevne episoder.
Det siste nummeret inneholder en
avslutning kalt «Intervjuet» som
oppsummerer dette storstilte eposet.

D WANDRUPS
UTVALGTE
FREDRIK WANDRUP
fwa@dagbladet.no

Langstrakte eventyr

lbake til skildringen av enkeltmenneskers skjebne under et autoritært styresett. FOTO: FILM FRA SØR
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