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FUllT HUS: I fjor hadde Film fra Sør et belegg på 70 prosent, og
70 av visningene var helt utsolgt. – Vi tror folk fortsatt vil møte
hverandre ute, ikke bare strømme filmer på Netflix hjemme,
Foto: Johnny Vaet Nordskog
sier kunstnerisk leder Lasse Skagen.

Viser verden fra andre vinkle
FESTIVAL: Det startet med en ubegripelig film fra Colombia i et auditorium på Blindern.

25 år senere er Film fra Sør hovedstadens største filmfestival.
Ane BAmle TjellAug

Film Fra Sør

ane.bamle.tjellaug@vl.no

Film fra Sør ble stiftet av en gjeng
studenter som mente det var
for få filmer fra Latin-Amerika
på kino i Oslo. I år arrangeres
festivalen for 25. gang. Fremdeles
er det få filmer fra utenfor
Europa og USA på norske kinoer.
Kunstnerisk leder Lasse Skagen
er likevel fornøyd med at festivalen har satt søkelyset på en filmproduksjon som står for halvparten av alle filmene som lages
i verden.
– Suksess for slike filmer kan
uansett ikke måles i antall kinobesøkende, sier Skagen.
Mislykket start. Film fra Sør
startet med den colombianske
filmen Historien om øgler på et
auditorium på Blindern, en film

Y Oslos største filmfestival,
som i år arrangeres for 25.
gang og har 80 filmer på
programmet
Y Viser hovedsakelig filmer
fra Asia, Afrika og LatinAmerika
Y Arrangeres fra 8.—18.
oktober
Y Deler ut tre priser.
Hovedprisen Sølvspeilet
består av 50.000 kroner til å
distribuere filmen i Norge

Skagen i dag karakteriserer som
«ubegripelig». I tillegg hadde
maskinisten smurt maskinen litt
for mye, så 35 mm-rullen stadig
skvatt av.
– Det var totalt mislykket, men
vi lot oss ikke knekke og har
jobbet systematisk og metodisk
med å spre det glade budskap
om filmer fra sør.
– Hva er sør, egentlig?
– Vår liberale definisjon er
Asia, Afrika og Latin-Amerika,
sier Skagen, som forklarer at
målet er å nyansere det forenklede bildet som gis av disse områdene i andre medier.
– Den alternative erfaringen
som filmmediet kan by på,
gir mulighet til å oppdage
andre kulturer på en litt annen
måte.
Skagen understreker samtidig
at de velger filmer ut ifra kvalitet
og estetiske kriterier.

– Det er ikke en etnografisk
festival, sier Skagen.
Kamp om oppmerksomhet.
– Hvorfor trenger vi en egen
festival for slike filmer?
– Vi er f lasket opp med
hollywoodfilmene og de store,
amerikanske stjernene trekker
til seg mest oppmerksomhet.
De er umulige å slåss med, og
derfor ønsker vi å rendyrke
sørfilmene, så det ikke bare
blir en seksjon i en annen
festival.
Skagen forteller at mange av
filmene på festivalen har vunnet
priser på internasjonale festivaler, blant annet Deephan, som
vant Gullpalmen i Cannes.
– Mange tror kanskje at filmer
fra sør er kjedelige eller vanskelige å forstå. Vi ønsker å vise fram
at de har egne sterke stemmer og
en egen kvalitet.

Sosial møteplass. I fjor hadde
festivalen nærmere 25.000
besøkende og et belegg på 70
prosent. Lasse Skagen tror folk
kommer også fordi festivalen er
en sosial møteplass.
– Disse filmene kan neppe
konkurrere med store blockbustere og store markedsføringsbudsjetter, derfor er den
sosiale dimensjonen viktig. Vi
tror folk fortsatt vil møte hverandre ute, ikke bare strømme
filmer på Netflix hjemme, sier
Skagen.
Han utelukker ikke flere filmfestivaler av typen Arabiske filmdager, som Film fra Sør startet
for noen år siden. De har også
opprettet et eget filmfond som
bidrar med penger fra UD til å
støtte filmproduksjon i sør.
I tillegg er festivalen en av
initiativtakerne bak Vega scene,
som skal bli en alternativ kino-
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Fire fra festivalen

Those who feel the fire burning
Nederland, Hellas, Italia
REGI: moRGAn knIbbE
GULLPALME: Deephan handler om en soldat fra separatistbevegelsen

Tamiltigrene som vil starte livet på nytt, og vant Gullpalmen i Cannes.
Foto: Paul Arnaud

FLYKTNINGER: Den nederlandske regissøren Morgan
Knibbe har laget en skremmende aktuell dokumentar
som handler om flyktningkatastrofen i Middelhavet.

Embrace of the serpent
Colombia, Venezuela, Argentina
REGI: CIRo GuERRA
URFOLK: Den colombianske regissøren Ciro Guerra har
laget filmen om to antropologer på oppdagelsesferd i
Amazonas. Urfolk er et fokusområde under årets festival.

INDISK INDIE: Iram Haq har plukket filmer til programmet Indie India,
Foto: Film fra Sør
blant annet den romantiske komedien My fat bride.

r for 25. gang

Gutten og verden
Brasil

og teaterarena i hovedstaden.
Målet er at den skal være klar
i 2017.
Kan bli større. Kjetil Lismoen,
redaktør i filmmagasinet Rush
print, tror festivalen kan vokse
seg enda større enn den er i dag.
– I hvert fall i en by som Oslo,
som har så mange minoritets
grupper, er det et kjempe
potensia l for den så ka lte
verdensfilmen, sier Lismoen.
Han mener festivalen er lan
dets fremste portal inn til filmer
som kommer utenfra Europa.
– Festivalen har fått enda
større betydning enn før, fordi
det blir færre slike filmer som
får ordinær distribusjon. Kino
sjefene har mindre tålmodig
het enn før overfor filmer som
ikke blir sett av så mange publi
kummere, og det lages også
færre små og mellomstore kva
litetsfilmer internasjonalt fordi
finansieringen forsvinner, sier
Lismoen.
Maria Fosheim Lund, film
kritiker og redaktør i filmtids

kedet, sier Lund, som i år sitter
i juryen i hovedkonkurransen.

KUNSTERISK LEDER: Lasse Skagen.
Foto: Film fra Sør

skriftet Wuxia, mener Film fra
Sør er viktig fordi den er politisk
forankret, gjennom å utfordre
Europa og USAdominansen på
norske kinoer og festivaler.
– På denne måten kan Film fra
Sørprogrammet leses som en
form for aktivisme, i det den gjør
plass til filmer og regissører som
ellers er underrepresenterte på
det vestlige festival og kinomar

Overrasket. Filmskaper Iram
Haq syns det er spennende at
Oslos største filmfestival kun
viser filmer utenfor den tradi
sjonelle Hollywoodboksen. Hun
mener det er positivt for alle å
få innblikk i universer du ikke
kjenner godt fra før av.
– Festivalen gjør det mulig å bli
kjent med steder på andre sida
av jordkloden, og noen ganger
kan du bli overrasket over at det
faktisk er ganske likt som her.
Under årets festival har Iram
Haq valgt ut tre filmer til under
programmet Indie India, som
skal vise indisk film utenfor det
velkjente Bollywoodsjangeren.
– Få har kjennskap til at India
har fått en stor indiescene som
gjør det veldig bra på de store,
internasjonale filmfestivalene,
sier Haq, som har plukket ut
Indias ferske Oscarkandidat
The Court, den romantiske kome
dien The Big Fat Bride og spen
ningsfilmen Titli til festivalen.

REGI: Alê AbREu
BARNEFILM: Den brasilianske animasjonsfilmen er
en av flere filmer på festivalens barneprogram. Filmen
er en oppvekstskildring som betrakter den moderne,
industrielle og globaliserte verden fra barnets perspektiv.

Timbuktu
Mauritania, Frankrike
REGI: AbdERRAhmAnE SISSAko
MALI: Regissør Abderrahmane Sissako fra Mali
kommer selv til festivalen, blant annet med sin nyeste
film Timbuktu, som handler om islamistenes framferd
i den maliske ørkenbyen.

