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Film. De engelsktalende canadieres interesse for deres fransktalende landsmænd er til at overse. Men når det gælder spillefilm ...

Den globale provins
Af DAVID JACOBSEN TURNER

F

»

Hvis I absolut skal give mig fantasibryster,
så lad dem dog strutte lidt.«

»

Vi er så svagt kørende med træblæsere. Vi
har rigeligt med pianister.«

Keira Knightley, britisk skuespiller, er irriteret
over, at Hollywood-selskaber altid fusker med
hendes barm på filmplakater. Især blev hun sur
over plakaten til »King Arthur« i 2004: »De gav
mig sådan nogle virkelig mærkelige hængebryster.
A: Jeg har slet ikke nogen barm. B: De gjorde
det digitalt, og jeg tænkte bare: Whooaaa!« I det
amerikanske magasin Allure.

or et par år siden var jeg på ferie i
Vancouver. Kort forinden havde jeg set
den Oscar-vindende canadiske film Les
Invasions Barbares, og da jeg kom forbi
en større videobutik fik jeg lyst at købe den på
dvd. I min naivitet ledte jeg efter den i butikkens
canadiske afdeling, indtil en høflig ekspedient
henviste mig til afdelingen for »foreign films«. Og
dér stod den. Midt mellem danske dogmefilm
og indiske Bollywood-musicals. Da jeg udtrykte
min undren, lød svaret, at vin fra provinserne
Ontario og British Columbia også bliver stillet på
hylderne med udenlandske varer i supermarkederne i Quebec.
Den lille episode er sigende for Canada, der
mere er en tosproget nation af navn end af gavn.
De engelsktalende canadiere har det med at
betragte den fransktalende østlige provins som
en krukket blindtarm, og følelserne er gengældte.
Ved den seneste folkeafstemning om uafhængighed i 1995 ønskede 49,4 procent af beboerne i
»La Belle Province« at løsrive sig fra Canada.
Skulle det nogensinde komme så vidt, ville
Canada dog miste en væsentlig del af sin kulturelle
kapital. Quebecs filmindustri er nemlig langt mere
sprudlende og succesfuld end den engelsk-canadiske. Selvom Quebecs befolkning blot udgør en
fjerdedel af Canadas samlede indbyggertal, sælger
provinsens film langt flere billetter end de engelsk-

sprogede. For mens engelsk-Canada ser amerikanske Hollywoodfilm, er quebecerne begejstrede for
den hjemlige filmproduktion.
De står ikke alene med begejstringen.
Instruktøren Denys Arcand har været oscarnomineret i kategorien bedste ikke-engelsksprogede
film i 1986, 1989 og 2004 – sidste gang vandt
han for førnævnte Les Invasions Barbares, og
succesen er fortsat. Ved de seneste to oscaruddelinger har en film fra Quebec været nomineret
i samme kategori: Denis Villeneuves Incendies og
Philippe Falardeaus Monsieur Lazhar. Samtidig
har film som Café de Flore, Le Vendeur, Starbuck
og Nuit #1 høstet anerkendelse på de europæiske filmfestivaler. Anderledes går det med deres
engelsksprogede landsmænd. Prøv, kære læser,
at nævne en engelsk-canadisk film. De er lovligt
undskyldt, hvis det kniber.
I takt med Quebecs voksende succes er
kulturlivet i ROC (Rest Of Canada), som den
engelsktalende del af landet titulerer sig selv,
begyndt at overveje, om man monstro kunne
lære noget af de fransktalende fætre østpå. I det
største nationale dagblad, The Globe and Mail,
forklarer anmelderen Kelly J. Nestruck Quebecinstruktørernes succes med det vellykkede samspil mellem regionens teater- og filmverden. Både
Incendies og Monsieur Lazhar er nemlig filmatiseringer af fransk-canadiske teaterstykker.
»Der er noget at fejre på Quebecs sprudlende
teaterscener, men engelsk-Canada må også spørge

sig selv (...), hvorfor vores filminstruktører ikke har
samme succes med at tappe vores teatre for ideer.«
En del af forklaringen er ifølge Nestruck, at
Quebec nyder godt af sin sproglige isolation.
Udvekslingen mellem teater og film kommer næsten af sig selv i Quebec, mens de engelsktalende
instruktører ikke har noget særligt incitament til
at bruge tid i de lokale teatre: »David Cronenberg
kan tage en canadisk roman med sig i flyet til
Los Angeles, men han kommer næppe til at se
canadisk teaterstykke der,« skriver hun.
Andrew Potter, chefredaktør på det regionale
dagblad The Ottawa Citizen, mener også, at den
engelsk-canadiske filmindustri lider under at dele
modersmål med den store nabo sydpå. Ifølge
ham står engelsk-canadiske film med en dobbelt
udfordring: Canadiske filmstjerner (som Mike
Myers og Keanu Reeves) og stjerneinstruktører
(som David Cronenburg og James Cameron)
arbejder naturligvis i Hollywood og ikke i
Canada. Samtidig kan den canadiske filmindustri ikke nære sig for at forsøge at appellere til
amerikanerne og dermed udvide målgruppen.
Derfor er filmene meget u-canadiske og prøver i
stedet ramme en »fælles-nordamerikansk« tone.
Resultatet er, at filmene mest af alt ligner billige
amerikanske mainstreamfilm og følgelig ender
med ikke at appellere til nogen.
Bortset fra en lejlighedsvis skåltale fra kulturminister James Moore er det i det hele taget svært
at finde en canadier, der har noget pænt at sige

Liang Wang, kinesisk oboist i Shanghai
Symfonien, glæder sig til et samarbejde med
amerikanske symfoniorkestre for at opbygge et
akademi. Især ser Liang Wang frem til mere fokus
på andre instrumenter end solistredskaber som
violin og klaver, der opdyrkes voldsomt i Kina. I
International Herald Tribune.

»

Jeg plejer at sige, at et kunstværk er funderet i forbløffelse (stupeur, red.). Forbløffelsen tyder i en meget voldsom forstand på
undren og begejstring. Og så er der et andet
ord, som har det samme etymologiske udspring,
nemlig adjektivet stupid. Den, der bliver forbløffet i én evindelighed, er jo stupid. Men jeg vil
også mene, at man for at skabe et godt kunstværk er nødt til at være en lille smule stupid.«
Giuseppe Pennone (65), italiensk billedkunstner.
Interview i det schweiziske magasin Art Passions.

»

Jeg har tabt en formue i Hollywood,
og jeg har vundet en formue inden for
vinbranchen. Nu er jeg sluppet fri af alle lyseslukkerne. I dag kan jeg selv finansiere mine
film, ligegyldigt hvor dyre de er. 100 millioner
dollar? Jamen, det skaffer jeg da.«
Den amerikanske instruktør Francis Ford
Coppola (73). Hans nye film »Twixt« er en
deliristisk vision, som udspringer af sorgen og
selvbebrejdelserne over sønnen Gian-Carlos
død i 1986. Som vinproducent i Napa Valley i
Californien føler Coppola sig også fri af sin tidlige
filmproduktion: »Jeg er blevet renset for alt det
bullshit i mit liv, for ’Godfather’ og ’Apocalypse
Now’.« Interview i Der Spiegel.

Instruktør Phlippe Falardeau modtog i år endnu en Genie-pris til endnu en fransksproget film (Monsieur Lazhar). Viggo Mortensen blev præmieret for
sin rolle i A Dangerous Method. Priserne blev fejret med et banner fra de fransktalendes ishockey-stolthed Montreal Canadiens. FOTO: SCANPIX

om engelsk-canadiske film. I 2010 var den bedst
sælgende engelsk-canadiske film Resident Evil:
Afterlife. Den vandt også en Genie-award (den
canadiske Oscar-pendant) og var nomineret til
yderligere fem. Et af mange læserbreve opsummerede den gængse holdning blandt engelskcanadiske filmfans:
»Man ved, at vores filmindustri er lille, når den
fjerde filmatisering af et forældet gyserunivers
med en meget spinkel forbindelse til vores land
er en af de bedst sælgende film og bliver Genienomineret. Det siger noget om prisens niveau.
Hvor mange mennesker mener i ramme alvor,
at Resident Evil-filmene er specielt canadiske?
Heller ikke jeg.«
Her er vi inde på et ømt punkt: Kampen om,
hvorvidt canadiske kulturprodukter skal være
forpligtet på et særligt canadisk indhold. De
canadiske radiostationer er forpligtet til at spille
35 procent canadisk musik (om end sangenes
bånd til Canada ofte er temmelig spinkle).
Filmbranchen har ikke en tilsvarende ordning,
og derfor har biograferne intet incitament til at
vise canadiske film, så selv hvis man vitterlig ønsker at se en engelsk-canadisk film, vil det mange
steder være umuligt at finde den i biografen.
Af samme grund betragter den amerikanske
filmindustri Canada som »hjemmemarked«,
og sammensmeltningen rækker videre endnu.
Mange film, der angiveligt foregår i USA, er
således filmet i Canada, da landets fagforeningsregler gør det væsentlig billigere at producere film
i Canada. Toronto kan gøre det ud for New York,
Vancouver ligner de midterste stater i USA, mens
Calgary kan ligne vesten. Den ordning har givet
den engelsk-canadiske filmindustri tilnavnet
Hollywood North, og der er tale om en god
forretning: Vancouver er således det tredjestørste
film og tv-produktionscenter i Nordamerika,
men det fører ikke til gode canadiske film.
Omvendt har Quebec været særdeles beskyttende over for sit kulturliv, og de strenge love, der
værner om det franske sprog, har givet provinsen et ry i ROC som provinsiel og indelukket.
Men skal man tro den fransk-canadiske presse,
er det ikke isolation, men kosmopolitisme, der
har skabt succesen. Den politiske kommentator Chantal Hebert har anført, at de Oscarnominerede instruktører Philippe Falardeau
og Denis Villeneuve netop ikke har isoleret sig
i Quebec, men deltaget i regeringsfinansierede
kulturudvekslingsrejser som unge.
Meget sigende handler Monsieur Lazhar om en
algerisk immigrant med en grusom fortid, som
bliver ansat som lærer på en skole i Montreal, og
det er en del af forklaringen på succesen, mener
filmkritikeren Brendan Kelly fra The Montreal
Gazette:
»Quebecs film var alt for længe fanget i et pure
laine-univers (rent/ægte fransk, red.), som var
eksklusivt hvidt og frankofilt. Vores nye bølge af
film åbner sig for det virkelige Quebec, og det er
også grunden til, at verden åbner sig for de quebeciske film (...) Den virkelige grund til at Quebecs
film rejser ud i verden, er at vi er begyndt at lave
film, der fortjener at rejse.«
Og voilà: Pludselig er det panamerikanerne
vestpå, der virker provinsielle, mens La Belle
Province favner verden.

FORTSAT FRA FORSIDEN

Han er her endnu
redigerer bøger, laver optagelser, dokumenterer og
laver videoer. Jeg forsøger at finde nye muligheder
under de nuværende omstændigheder. Men i almindelighed er jeg vældig optaget af det faktum,
at vi lever i en periode, hvor det nye og det gamle,
Østen og Vesten, de politiske ideer såsom kommunisme, socialisme og kapitalisme, postmodernisme og de nye teknologier med alle de muligheder, de giver, blandes sammen. Vi anstrenger os
for at bevare vores erindring om fortiden og forsøger samtidig at finde os til rette i og kortlægge den
kaotiske situation, vi befinder os i nu. Jeg ønsker
at reflektere denne tvetydighed og kompleksitet i
min kunst. Det er vigtigt at være positiv og aktiv
i nutidens kultur og erklære over for folk, at ja, vi
lever i denne periode, og jeg er her stadig. Men
jeg ønsker ikke at udstille i hele 2013, for jeg har
behov for ro og hvile. Jeg skal have tid til at tænke
over det hele og skrive og reflektere. Den eneste
undtagelse er min deltagelse i Venedig Biennalen
(åbner den 1. juni 2013, red.). Jeg blev inviteret af
Tyskland til at deltage i en gruppeudstilling, og
det er for længst besluttet.«
DEN danske kunstoffentlighed var meget begejstret for Ai Weiweis kammerudstilling i 2011 i
Galleri Faurschou, der var galleriets sidste, inden
man etablerede sig som Faurschou Foundation i
både Beijing og Københavns Nordhavn. Her viste
han værkerne ’Coloured Vases’, ’Coca Cola Vase’,
en installation i en bogreol ’Dust to Dust’ og den
overvældende installation ’Ghost Gu Coming
down the Mountain’ samt en mindre version af
hans gigantiske ’Sunflower Piece’, som han tidliLAYOUT: LINDA BALLE

gere havde vist i Tate Modern. Denne installation
består af hundredtusindvis af håndfremstillede
solsikkefrø, der blandt andet påminder om den
udnyttelse, som de kinesiske arbejdere udsættes for på de kinesiske fabrikker. Udstillingen
var overordnet en kommentar til den eksplosive
tvangsmodernisering af det kinesiske samfund
og tjente som en fin introduktion til Ai Weiweis
oeuvre. I 2011-12 viste Louisiana en større udstilling med tre magtfulde værker af Ai Weiwei,
skabt af readymades. Hans kunst rækker både
tilbage til det gamle kejserrige og til nutiden.
– Med alle dine problemer i Kina, kunne jeg godt
tænke mig at spørge dig, om du helt ærligt ikke fortryder, at du ikke blev i USA og i stedet flyttede tilbage til Kina efter at have boet derovre i 12 år? Du
kunne have gjort som din kollega Cai Guo-Qiang,
der bor fast i New York, men som indimellem rejser
tilbage, blandt andet da han organiserede åbningsog afslutningsceremonierne til OL i 2008?
»I de første dage af mit fængselsophold fortrød
jeg, at jeg ikke var blevet i USA. Jeg sagde til mig
selv: ’Hvorfor har du stadig kinesisk statsborgerskab, når du ved, at der kun er én vinder i Kina?’
Men det er et øjeblik, som jeg virkelig fortryder,
og som jeg skammer mig over. Efter et stykke tid
indså jeg, at der altid er muligheder, og at der altid
er et liv. Så på det punkt fortryder jeg intet i dag.«
– Hvordan vil du definere kunst og de muligheder, den rummer og giver?
»Som mennesker har vi brug for at erindre – og
et kunstværk er et fysisk objekt, som vi kan spejle
os selv i. Kunst er en metafor eller en modvægt til
den virkelige verden. En slags surrogat, om du vil.

Ai Weiwei
Den påpeger også en anden måde at organisere
livet på.«
Sidste år blev Ai Weiwei vurderet til at være
den mest indflydelsesrige person i international
samtidskunst ifølge den velanskrevne kunstavis
The Art Review. Vurderingen blev motiveret på
følgende måde: »Ai Weiweis magt og indflydelse
er forbundet med det faktum, at han både i sin
kunst og i ord er blevet katalysator for internationale, politiske debatter, som har en stor indflydelse på alle nationer i verden: ytringsfrihed,
nationalisme, økonomisk magt, internettet og
menneskerettigheder for den enkelte.«
– Hvad siger du til den vurdering?
»Det er første gang, jeg hører dette. Denne
motivering rører mig dybt. Ikke fordi den anerkender mig, men fordi den ankerkender min
anstrengelse for at skabe dialog om de grundlæggende menneskerettigheder.«
– Kan du nævne nogle kunstnere, som har haft
særlig indflydelse på din egen kunstneriske praksis?
»For det første Marcel Duchamp. Og for det
andet – og nok vigtigere – Andy Warhol. Ikke så
meget på grund af hans popularitet, men på grund
af hans humor og hans opfindelse af nye udtryksformer, som var så langt forud for hans tid.«
– Er du i stand til at nævne noget positivt i dit liv
– og om livet i al almindelighed, i Kina her og nu?
»Ja da. Det er selvfølgelig vældig positivt, at
jeg stadig er i live, og at myndighederne løslod
mig. Og grundlæggende, at de ikke blander
sig så meget i udøvelsen af min kunst, og at de
heller ikke forhindrer mig i at have kontakt med
udlandet – at du for eksempel sidder her i dag.

Men jeg kan ikke kommunikere via internettet. Kun på Twitter. Twitter er min by. Vi har
en teknologi, der gør os i stand til at komme på
Twitter uden om censuren. Det giver mig en vis
frihed. Men generelt er mange ting blevet bedre i
Kina i de senere år. Infrastrukturen er blevet forbedret og også vores lovgivning. Generelt er folks
levevilkår blevet lange bedre, men uden at de har
fået den fulde frihed, og den hurtige industrielle
og teknologiske udvikling har haft nogle store
omkostninger. Den har bidraget til det generelle
kulturelle hukommelsestab, ligesom miljøet lider
under denne eksplosive vækst.«
EFTER interviewet falder jeg i snak med en af Ai
Weiweis medarbejdere. Hun er canadier og taler
flydende kinesisk ligesom resten af hans internationale stab. Hun har arbejdet for Ai Weiwei i et
par år. Det er en ære for hende og hendes kolleger
at arbejde for kunstneren, fortæller hun. De arbejdede ufortrødent videre under hans fængsling og
fik hurtigt reetableret kontoret efter ransagningen.
De havde ingen anelse om, hvornår han ville blive
løsladt, eller om han nogensinde ville blive det.
Det var en uvis tid, også for dem.
Hun viser mig Ai Weiweis atelier. Det er et
kæmpemæssigt rum med ovenlys, der vælder ind.
Det er næsten tomt nu, da Ai Weiwei har besluttet sig for at holde udstillingspause i 2013. Men
på gulvet ligger nogle kæmpemæssige litografier
med motiver af bøjede og ødelagte armeringer,
som han har hentet direkte i Sichuan-provinsen i
det sydvestlige Kina, hvor det omtalte jordskælv
fandt sted.

Født i 1957 som søn af den kinesiske digter Ai
Qing, der blev sendt i arbejdslejr i Xianjian i 1958.
Familien flyttede tilbage til Beijing i 1975. Han er
gift med billedkunstneren Lu Qing og har en søn
uden for ægteskabet. I 1978 blev han optaget på
Beijing Film Academy, men i 1981 flyttede han til
New York, hvor han uddannede sig som billedkunstner. Her lavede han navnlig konceptkunst ved at
forandre forskellige readymades. I 1993 flyttede
han tilbage til Kina, da hans far var blevet syg.
Ai Weiwei har en imponerende række internationale separatudstillinger bag sig, ligesom han
som arkitekt har tegnet en lang række bygninger.
Ai Weiwei udførte også en direkte videotransmission ved Langelinie af den originale skulptur ’Den
lille Havfrue’, som var udlånt til Expo i Shanghai i
2010. I oktober 2012 lavede han musikvideoen
‘Gangnam Style’ som en ironisk kommentar til den
sydkoreanske rapper Psys hit med same navn.
Den kan ses på YouTube. Her gør han grin med rigdomsdyrkelsen og svinger et par håndjern som en
magtkritisk kommentar til den kinesiske regerings
behandling af de oppositionelle. På videoen danser
han sammen med nogle af sine medarbejdere.
I baggrunden ses kunsthandler og -samler Jens
Faurschou, der danser med. Forrige fredag gentog
den britisk-indiske billedhugger Anish Kapoor
denne gimmick i London i solidaritet med Ai Weiwei
sammen med 250 deltagere. I dokumentarfilmen
‘Ai Weiwei: Never Sorry’ fra 2012, af den amerikanske filminstruktør Alison Klayman, lærer vi Ai
Weiwei at kende på tæt hold. Filmen vandt juryens
pris ved Sundance Film Festival i 2012.
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