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Festival. I perioden 8. til 18. ok-
tober kan du velge og vrake i ny-
skapende filmer under årets Film 
fra Sør-festival i hovedstaden. 
Allerede før festivalen er slutt, 
overtar Bergen internasjonale 
filmfestival (BIFF) stafettpinnen 
med sitt internasjonale program. 
Til sammen byr festivalene på 
noen av de beste filmene Sør har 

å by på.
Film fra Sør har som målset-

ting å vise hva som skapes av god 
film i Latin-Amerika, Afrika og 
Asia. Innenfor dette området er 
det for tiden Latin-Amerika og 
det østlige Asia som er ledende, 
noe som blir reflektert både 
gjennom festivalprogrammet og 
gjestelisten. I år kan man typisk 

forvente minimalistiske verk om 
eksistensielle spørsmål herfra, 
mens filmene fra Afrika og resten 
av Asia gjerne er mer politiske el-
ler samfunnsorienterte bidrag.

Folkeforflytninger
Dette er selvsagt ikke helt entydig, 
for noen meksikanske filmer tar 
for eksempel for seg temaer som 

De sterkeste filmene under årets Film fra Sør-festival tar for seg livets 
eksistensielle spørsmål. Her levnes ingen tvil: De beste filmene lages i Sør. 

NOTERT OG KOMMENTERT AV FREDRIK GIERTSEN

Nyfilm.

KINO: Yodok stories
I fylket Yodok midt 
i Nord-Korea ligger 
«omskoleringsleir nr. 
15», kjent som Yodok 
konsentrasjonsleir, 
en mindre hyggelig 

arbeids- og fangeleir 
der rundt 30.000 lever under 
umenneskelige vilkår. I Andrezj 
Fidyks film Yodok møter vi en 
gruppe overlevende fra denne 
leiren, som har klart å 
flykte til Sør-Korea, der de heller 
ikke blir mottatt med åpne armer. 
De bestemmer seg for å lage en 
musikal for å rette oppmerksom-
heten mot de 
hemmelige leirene i Nord-Korea. 
På kino fra 16. Oktober.

DVD: Lille soldat
Lotte kommer hjem 
fra utlandet der hun 
har kjempet for å 
redde Danmark og 
Vesten fra allverdens 
umiddelbare farer. 

Vel hjemme i København møter 
hun sin far som har slått seg opp 
som hallik og menneskesmugler. 
I mangel av en jobb begynner hun 
som sjåfør hos faren. Her møter 
hun nigerianske Lily som hun 
setter seg fore å redde fra en grim 
undergrunnsverden, i halvkritisk 
parallellitet til «intervensjonene» i 
Irak og Afghanistan.

Filmtendenser.

Verdensfilmen blomstrer

5 PÅ TOPP
I PORTUGAL
1. District 9
2. Final Destination: Death Trip 3D
3. Inglourious Basterds
4. The Taking of Pelham 
One, Two, Three
5. My Sister’s Keeper
De mest sette filmene 
i Portugal akkurat nå ifølge 
boxofficemojo.com

LOS BASTARDOS
Amat Escalante, 
Mexico 
2008

STILLE LYS
Carlos Reygadas, 
Mexico 
2007

PARQUE VÍA
Enrique Rivero, 
Mexico 
2008

Aktuellfilm.

STILSIKKERT: Den 
meksikanske filmen Los 
Bastardos handler om 
Fausto og Jesus, som 
er illegale immigranter i 
USA, og den hverdagen de 
møter der. FOTO: FILMWEB

AV REMI NILSEN
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slumtilværelse, gjengkriminalitet 
og folkevandring. Og nettopp fat-
tigdommen og dens konsekvenser 
er jo fenomener som nesten alle 
bidragslandene har til felles, med 
Japan som et åpenbart unntak.

Både Los Bastardos (Mexico), 
Return to Hansala (Spania-Ma-
rokko) og For a Moment, Freedom
(Iran-Tyrkia) tar opp flyktning-
problematikken. Men mens de 
to siste har døden som en logisk 
komponent, er Los Bastardos an-
nerledes. Det eksistensielle spørs-
målet som reises her er «hva gjør 
vi nå, når vi er kommet fram?» 
Volden inntreffer nesten som en 
tilfeldighet, og litteraturelskere vil 
kanskje tenke på Meursault på 

stranden i Albert Camus’ klassi-
ker Den fremmede.

De nære øyeblikk
Filmmediet generelt suger jo til 
seg av svulstig dramaturgi i form 
av bomber som tikker og tårer 
som triller, men ikke alle er av-
hengige av denne pompøsiteten 
for å få fram spenninger. Særlig 
de latinamerikanske filmskaperne 
synes å være på leting etter mer 
utstuderte virkemidler, og både 
meksikanske Parque vía og ar-
gentinske Rain og The Window
er minimalistiske tankevekkere. 
I sistnevnte møter vi en gammel 
mann i et nesten tomt lite gods 
på landet, og scenen der den be-

søkende svigerdatteren sitter og 
prøver å få dekning på mobilte-
lefonen sin ved dødsleiet hans, 
føles som ganske treffende sivili-
sasjonskritikk anno 2009.

Disse filmene retter oppmerk-
somheten mot forhold som en-
keltindivider kan oppleve som 
altoverskyggende dramatisk, 
men som ikke så lett fanges opp 
av omgivelsene. I dette ligger en 
av styrkene til disse sør-filmene, 
og et uuttømmelig potensial for 
filmkunsten generelt. Det er der-
for jeg mener at om man først har 
fått smaken på sør-film, så snur 
man seg aldri tilbake.

Provokatøren Carlos Reygadas 
(født i Mexico by i 1971) har noe 

av den samme agendaen, men her 
er virkemidlene sterkere. Det skal 
sies at filmene hans er av varier-
ende kvalitet, men Gudenes kamp
kan i hvert fall skilte med festiva-
lens tre dristigste sexscener, som 
har en naken autentisitet jeg ikke 
kan huske å ha sett før. I én av 
dem tar kameraet en 360 graders 
sving for å få overblikk over hva 
som skjer i nabolaget mens paret 
utfolder seg (det er ikke stort, 
men man blir allikevel fascinert), 
og nettopp disse lange tagningene 
er noe begge årets æresgjester – 
Reygadas og japanske Kore-eda 
– gjerne benytter seg av. Gudenes 
kamp kan videre skilte med festi-
valens kanskje mest foruroli-

GUDENES KAMP
Carlos Reygadas,
Mexico 
2005

THE WINDOW
Carlos Sorín, 
Argentina 
2008

RETURN TO HANSALA 
Chus Gutiérrez, 
Spania-Marokko
2008

FAUSTAS PERLER
Claudia Llosa, 
Peru 
2009

FILOSOFISK:
Hvilket minne ville 
du velge dersom 
du bare kunne 
velge ett eneste? 
spørres det i 
filmen After life.

 FRISTERINNEN: I Stille 
lys av Carlos Reygadas 
dreier spenningen seg 

rundt et moralsk-religiøst 
dilemma.
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gende hovedperson, vaktmannen 
Marcos.

En annen av Reygadas filmer, 
Stille lys, behandler et moralsk-
religiøst dilemma: Kan man for-
svare utroskap ved å hevde at fris-
terinnen må være sendt fra Gud? 
(Tips: ikke prøv dette hjemme!) 
Handlingen er lagt til i et tysk-
talende mennonitt-samfunn i 
Mexico, og selv om disse men-
neskene framtrer som bortimot 
forlatt av utviklingen, så klarer 
Reygadas å gjøre det fjernt og 
nært på samme tid. 

Japanske hverdagsdramaer
Det er nevnte Hirokazu Kore-
eda (født i Tokyo i 1962) som 
imponerer mest på årets festival. 
Alle filmene hans er verd et be-
søk, men After Life er nok den al-
ler beste. Forestill deg at når livet 
ditt tar slutt, så må du velge deg 
ett enkelt minne fra dine dager på 
jorden, som skal ledsage deg for 
alltid. Denne filmen indikerer at 
det folk virkelig higer etter verken 
er erobringer eller ekstaser, men 
anerkjennelse og oppmerksomhet 
fra omgivelsene. Til syvende og 
sist vil de fleste helst bare sitte på 
en benk i parken med den man 
elsker, og vite at man blir elsket 
tilbake.

Det spørsmålet som regissøren 
stiller her er dypt filosofisk, men 
selv om plotet beveger seg langt 
utenfor rammen av det vi kan 
kalle våre erfaringers univers, så 
er filmen allikevel nesten sjokke-
rende relevant. Hvem kan forlate 
kinosalen uten å fundere på dette 
spørsmålet i lang tid? Og nettopp 
dette har alle Kore-edas filmer til 
felles, enten de henter sin hand-
ling fra det mellommenneskelige 

eller det fantastiske: De er eksis-
tensielle på et hverdagslig plan, og 
man blir sugd inn karakterenes 
skjebner og dilemmaer.

Det regionale søkelyset i årets 
FFS er satt på Tyrkia og Midt-
østen, og det er interessante en-
keltbidrag fra land som Etiopia, 
Marokko, Algerie, Kasakhstan, 
India, Thailand, Indonesia og 
Sør-Korea. Mange av disse fil-
mene har en nasjonal agenda: 
Det ser ut som om filmskaperne 
er ute etter å rense luften, enten 
ved å forsøke å lege gamle sår eller 
ved å vinkle aktuelle hendelser på 
en ny måte.

Men det er en like stor utfor-
dring å få til en gripende film om 
politiske eller sosiale spørsmål, og 
det bør foretas et nennsomt valg 

av virkemidler. Følgelig velges det 
også forskjellige strategier: mens 
etiopiske Teza ruller ut hele sam-
tidshistorien, for så å sette den til 
doms, så lar regissøren av indone-
siske Pesantren: 3 Wishes 3 Loves
de siste års terroranslag kun bli 
referert indirekte via tv-skjermen. 
Den indiske festivalsnakkisen 
Firaaq er svært så tidsriktig når 
den beskriver de sekteriske opp-
tøyene i delstaten Gujarat i 2002 
i en flettverksfilm, men det fun-
gerer, og alle disse bidragene er 
interessante og fortjener hederlig 
omtale.

En betent politisk fortid – og 
nåtid – er likeledes temaet for fle-
re av filmene fra Tyrkia og Midt-
østen. Men til tross for at Tyrkia 
virkelig kan sies å være i støtet 

som filmnasjon om dagen, så er 
bidragene herfra etter min me-
ning skuffende. Landet har nok 
av nasjonale traumer å behandle, 
men selv ikke kritikerroste Au-
tumn – om en tidligere politisk 
fange som nærmest røyker seg 
til døde i et riktignok svært så 
vakkert fjellandskap – makter å 
vekke den helt store medfølelsen. 
Filmene fra Midtøsten (Israel, 
Palestina og Libanon) er noe be-
dre, hovedsakelig fordi man her 
plasserer politikken litt i bakgrun-
nen, der den allikevel er mer enn 
godt nok synlig.

Gode manus
Generelt er det fremdeles langt 
mellom de helt store filmene 
fra det sørlige Afrika, og en kan 

FIRAAQ 
Nandita Das, 
India 
2008

FOR A MOMENT, 
FREEDOM
Arash T. Riahi, 
Iran-Tyrkia 
2008

AUTUMN
Özcan Alper, 
Tyrkia 
2008

TEZA 
Haile Gerima, 
Etiopia 
2008

Aktuellfilm.

KAZAKHSTANSK: I The Gift 
to Stalin tenker voksne Sashka 
tilbake på sommeren 1949, 
da han ble reddet fra den sikre 
død på veien til gulag av en 
gruppe kazakhstanere.
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AFTER LIFE 
Hirokazu Kore-eda, 
Japan 
1998

THE GIFT TO STALIN 
Rustem 
Abdrashitov, 
Kasakhstan 
2008

PESANTREN: 
3 WISHES,
3 LOVES
Nurman Hakim, 
Indonesia 
2008

THE FIRM LAND 
Chapour Haghighat, 
Iran-India 
2008

spørre seg hvorfor det ikke er 
enda flere gode forsøk fra film-
landet India, selv om nevnte 
Firaaq og The Firm Land faller i 
smak på hver sin måte. De helt 
store positive overraskelsene er 
The Gift to Stalin fra Kasakhstan 
og Faustas perler fra Peru. Her 
snakker vi først og fremst om 
to helt førsteklasses manus som 
omhandler henholdsvis en fjern 
samtid (i rom) og en fjern fortid 
(i tid).

I The Gift to Stalin møter vi en 
oppsiktsvekkende kosmopolitisk 
landsby på tundraen i Kasakh-
stan. Den politiske bakgrunnen 
er Stalins deportasjon av jøder, 
men disse omstendighetene vet 
publikum mer om enn karakte-
rene – og atomsoppen som plut-

selig brer seg ut på lerretet, er ikke 
et opphausset klimaks, men bare 
en påminnelse om verden der 
ute. De lokale maktstrukturer er 
derimot sterkt til stede: den onde 
mannen i uniform har nok appa-
ratet i ryggen, men han er bare en 
bølle. Stalin derimot, han fortje-
ner en gave.

Faustas perler er også full av 
subtil mellommenneskelig inter-
aksjon, og Magaly Solier – som i 
filmen er livredd for menn – gjør 
en prestasjon som minner om 
Catherine Deneuve i Roman Po-
lanskis Repulsion fra 1965. Faustas 
perler er en film om følgene av 
Perus borgerkrig på 80-tallet, om 
krigens traumer og sårene som 
ikke gror. Men den handler også 
om mye annet.

Det disse to filmene lykkes best 
med, er å la gripende enkeltskjeb-
ner – individer som kjemper sine 
private bataljer – få dominere 
valplassen, mens de storpolitiske 
kontekstene forblir i bakgrunnen. 
Dette er alt annet enn minima-
lisme, og det virker som man har 
trukket inspirasjon fra den fro-
dige litteraturen som særlig for-
bindes med Latin-Amerika, men 
også Sentral-Asia (som Djingiz 
Ajtmatov).

Men ingen film er helt uten 
kontekst, og for å sette det litt 
på spissen, så kan det sies at den 
senere tids latinamerikanske de-
mokratiseringsprosess gjenspei-
les i årets festival. Her ser man 
en skarp kontrast til tidligere års 
fokus på land som Kina og Iran, 

der det faktum at man ikke kan 
tale direkte til sitt publikum, byr 
på like store kunstneriske utfor-
dringer som muligheter. Det som 
er sikkert, er at FFS – sammen 
med nært forestående BIFF i 
Bergen – er et svært viktig bidrag 
til den norske festivalhøsten, og så 
får publikum selv bestemme om 
de vil nyte øyeblikket eller gruble 
fram de store linjene. Konklusjo-
nen blir til syvende og sist som 
før: I noe er vi alle like, i annet 
svært forskjellige.

God festival! 

Film 
fra Sør

Årets Film fra 
Sør-festival går av 
stabelen i Oslo i pe-
rioden 8.-18. oktober. 
Snaut hundre filmer 
fra Latin-Amerika, 
Afrika og Asia står på 
programmet, og de 
vises på Vika Kino, 
Klingenberg, Ringen 
og Cinemateket.

FFS har som mål 
å være «en filmpo-
litisk korrigering til 
en vestlig-orientert 
filmverden» som «ar-
beider for verdier som 
toleranse, åpenhet og 
respekt».

Æresgjester i år er 
Carlos Reygadas fra 
Mexico og Hirokazu 
Kore-eda fra Japan, 
og regionalt fokus 
rettes mot Tyrkia og 
Midtøsten.

JAPANSK:
Regissør Hirokazu 
Kore-eda er æres-

gjest ved årets 
Film fra 

Sør-festival. 
FOTO: FFS

PROVOKATØR:: Carlos 
Reygadas Gudenes kamp 
byr på festivalens dristig-

ste sexscener. 
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