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Kultur Tema

Kultur Kunst

Blå parabol: Serina Erfjords Normal Blue viser flytende blå olje på en sakte rotende
tallerken. På grunn av rotasjonene renner ikke oljen ned, men holdes på plass.
Forfriskende: Gainsbourgs liv fremstilles som et episodisk sammensurium av piker, vin og sang.
foto fimweb

motsetningene som utgjør den franske
sangeren: Han var dypt forankret i den
franske visetradisjonen, men utfordret
den med alt fra eksperimentell jazz til
sukkersøt pop.

Det finnes muligens en
slags tanke bak galskapen.
Han var fransk, men samtidig hip og
kul (få andre enn Jean-Luc Godard har
maktet det kunststykket). Han var en
kompromissløs kunstner, men hadde
også en fininnstilt nese for alt som kunne

Lang som en fornøyelig selvrettferdig og
selvforelsket tomskalle), velger Polanski
likevel stort sett å tone ned de mest politisk indignerte elementene ved thrilleren,
på bekostning av et område filmskaperen
er mer fortrolig med: det psykologiske
planet. Ewan McGregor er en mislykket
forfatter som har sagt ja til å være skyggeskribent for Adam Langs selvbiografi.
Forgjengeren døde nylig under mystiske
omstendigheter, og McGregor drar til en
forblåst øy i New England, der den tidligere britiske statsministeren har forskanset
seg i en eksklusiv villa – milevis unna
sivilisasjonen. Etter hvert som den nye
skyggeforfatteren får installert seg, oppdager han at det er elementer ved Langs
fortelling som ikke går i hop. Og var nå
egentlig dødsfallet til hans forgjenger en
ren ulykke?
Subjektiv skepsis. På samme måte som
Pianisten (2002) mer var en film om
Polanski selv enn om holocaust, handler
Skyggen vel så mye om filmens regissør
som Irak-krigen og Tony Blair. I thrilleren
er Blair-kloningen Lang tvunget til å leve
i eksil, en situasjon Polanski langt fra
er ukjent med. Filmen tar dessuten opp
en tematikk som ligger Polanskis hjerte
nær: en ensom person som er usikker på
hvem han kan stole på – og om han til
syvende og sist kan stole på seg selv. Dette
eksistensielle elementet går igjen i mange
av Polanskis produksjoner, fra Repulsion
(1965) til Døden og piken (Death and the
Maiden, 1994). I Rosemary’s Baby (1968)
for eksempel, begynner Mia Farrow å ane
at det er noe mistenkelig ved det eldre og
tilsynelatende hyggelige naboparet. Proble-

selge (den stønnende hiten «Je t’aime
(moi non plus)» er et godt eksempel).
Han elsket fagre kvinner (Brigitte Bardot
var blant hans elskerinner), men slet med
å være elskelig (ikke minst i den stadig
mer altoppslukende fylla). Hans mørke
og mest destruktive sider blir i filmen forsøkt illustrert av et innbilt alter ego med
et nebb til nese og djevelsk lange fingre.
Det er et grep som dessverre er langt mer
komisk enn forklarende og givende, men
bidrar om ikke annet til å opprettholde
den lett absurde og lekne tonen som gjør
dette musikkportrettet så gjennomført
fornøyelig.
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met er at ingen andre opplever det sånn.
I hvilken grad kan hun stole på sine egne
mistanker? Er det bare en fantasi som
foregår i hodet hennes, eller konspirerer
alle mot henne? Og hvordan skal vi som
seere forholde oss til hennes virkelighetsforståelse? Er hun hysterisk eller klarsynt?
I Skyggen konfronterer Ewan McGregor
en person han mistenker er en slags giftig
edderkopp (en sedvanlig glitrende Tom
Wilkinson) i nettverket rundt Adam Lang.
I scenen briljerer Polanski med sin evne
til å så mistroiskheter i alle retninger. Og
når paranoiaen tar overhånd, er veien til
galskap uhyggelig kort.
Herrmann og Hitchcock. Få regissører har
et så fast grep om filmspråkets muligheter som Polanski. Han er en mester i subjektiv og suggererende filmskaping, og vet
nøyaktig når han kan være overtydelig og
når han bør være subtil. Det er evner som
minner om mesteren Hitchcock (til Skyggen har den franske komponisten Alexandre Desplat skrevet et perfekt Bernard
Herrmann-aktig score). Men i tillegg har
den fengslede filmskaperen en begavelse
Hitchcock mangler: en presis (om enn
noe grotesk) forståelse av menneskesinnet. Slik blir Skyggen en forbasket underholdende og deilig selvbevisst reise inn i
menneskets mørkeste og villeste sider.
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regi: roman polanski
2 timer og 8 minutter. USA/Tyskland. 2009

Væren og intet
Det hvitmalte lokalet
er tomt, bortsett fra
to objekter.
This is the three R’s
The three R’s:
Repetition, Repetition,
Repetition
the fall, «repetition» (1978)

OK, det er hit du skal gå hvis
du er piss lei denne trenden
med å bruke utstillingslokalet
til megalomane eksesser der alt
balanserer faretruende nær den
grensen der det slår over i ren
uryddighet og forbannet rot. Eller, for all del, hvis din irritasjon
over sjokkstrategier og kunstnerens insistering på egen tilstedeværelse i arbeidet har vokst seg
større enn hva som er godt. Ikke
at noe av dette er et problem for
meg, men jeg skal ikke nekte for
at det i dette øyeblikket er litt ok
med en utstilling som beholder
dynamikken intakt med relativt
få midler.
Serina Erfjords debut er nemlig en slags return to the white
cube – det hvitmalte lokalet er
tomt, bortsett fra to objekter som
står i et sublimt avhengighetsforhold til hverandre. Det ene er
en merkelig konstruksjon med
en sag og en høyttaler – jeg vet
ikke helt hvordan, men lyden av
sagen kan fornemmes, selv om
man ikke legger merke til den
med det samme man kommer
inn fra gaten – en lavmælt,
konstant tone som direkte
relaterer til hva som under alle
omstendigheter er det viktigste
her: en sakte roterende blåmalt
paraboltallerken (jeg trodde det
var keramikk til å begynne med,
og lurte fælt på hvor hun fant en
såpass stor ovn å brenne den i),
dekket av olje som flyter rundt i
takt med den sakte bevegelsen,
uten at det noensinne faller en
dråpe på gulvet.
Theremin. Disse gjenstandene er
alt vi har å forholde oss til, noe
som øyeblikkelig gjør resten av
lokalet til en slags institusjonell
forsterker. Den direkte opplevel-

sen av å stå foran denne gigantiske skiven – der midtpartiet
er noe lysere blå enn resten, og
oljen tregt endrer retning – med
denne konstante tonen fra sagen
inni hodet (litt som en primitiv
theremin i minnet av en sci-fifilm fra en tid som ikke lenger
finnes), er at man momentant
begynner å reflektere over slike
ting som universets uendelighet
og ens egne begrensninger, selv
om man ikke vil. Det er en del
opplagte grunner til at jeg ikke
vil akkurat her og nå, først og
fremst fordi det ikke nødvendigvis er det som er det interessante
her.
For når jeg har radert ut alle

Midlene er kanskje
små, men effekten er
desto større.
disse vektløse kosmologiske tendensene fra bakhodet, blir dette
i første rekke en problemstilling
rundt materialitet – som her altså er en parabol (en mottager av
informasjon), en sag (et verktøy)
og olje (en substans som bærer
med seg så mange lag av informasjon at det stadig bryter ut
kriger på grunn av den) – kontra
den immaterialiteten som jeg
nettopp internt nedkjempet for å
kunne se dette ordentlig. I forlengelse av dette blir det også umulig å styre unna grunnleggende
motsetningsforhold mellom hva
vi vet og hva vi ikke vet. Eller
tiden det tar; jeg er ikke til stede
veldig lenge foran arbeidet til Erfjord, men hvem vet hvor lenge
det vil være til stede i meg? Dette
er også en debut, så jeg velger å
se det som en god begynnelse.
Midlene er kanskje små, men effekten er desto større. Og det ser
kanskje uskyldig ut, men ingen
er helt uskyldig.

tommy olsson
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