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Kjæreste i koma
ok en humoristisk og humanistisk perle fra Alexander Payne.
THE DESCENDANTS vant nylig
Go lden Globe for beste drama.
George Clooney fikk dessuten prisen
fo r beste skuespiller for sin innsats
som Matt King, en advokat fra
Ho nolulu som står ovenfor en
van skelig avgjørelse som forvalter av
fa m iliens hittil urørte landom råde.
Tilværelsen blir ikke enklere når
ko na havner i koma etter en båtu lykl< e, med seriøst dårlige odds for å
'akne igjen. Matt innser at han m å
ta noen grep for å bedre forholdet til
sine henholdsvis 10 og 17 år gamle
dot re, samt at han bør reise rundt og
fo rtelle konas nærmeste hvordan det
er fa tt. Men så får han vite at hun
hadde et forhold på si, og planla å
forla te ham.
Ma nge filmskapere med alvorlige temaer på hjertet glemmer at
buds kapet ofte blir sterkere om det
formi dles gjennom hverdagslige og
gje me også komiske situasjoner.
Regissør Alexander Payne (Election,
About Schm idt og Sideways) vet imidlertid å lage tilsynelatende små,
wellom men neskelige dramakomedier,
som ha r i seg mye mer enn det som
;orst moter øyet. Her handler det om
:amilie og lojalitet , men også om
bel" ningen av å si adjø, med Hawaii
- m et le ttere eksotisk og lunt
b .: moristisk ba kteppe.
~he Descendants er en velfortalt,
-:1:elligent og bevegende film som
:~ er seg pent in n i rekken av
- _;r!,misriske perler fra Payne.
-_E SA DER HUSER

'- _=-_

5~:: OO"~

.uay Greer. Shailene
:-"""" _ ard Beau Bridges.

Heart of Darkness
MADS BRUGGER er en urokråke
innen dansk dokumentarfilm og
journalistikk -med en gonzotilnærming til emnene han utforsker.
Om Ambassadøren sier han:
- Jeg vil vise et annet Afrika en
det NGO 'ene med Bono og barna
med de oppsvulmede magene. Lage
en dokumentarfilm om dem du aldri
ser, alle de som feter seg opp i Afrika,
de feite hannkattene i fettlaget omkring makten i en feilslått afrikansk
stat, altså expat forretningsfolk,
diplomater og døgnflueministre.
Det er langt fra reportasjene i
den årlige tv-aksjonene på NRK til
Mads Btiiggers Afrika. Under navnet
Mr. Cortzen drar han til Den sentralafrikanske republikk forkledd som
en skruppelløs liberisk diplomat etter
å møte fiksere som skal skaffe ham
diplomatpass og akl<reditering som
ambassadør i landet, og slik få diplomatisk immunitet. Nå jakter han på
bloddiamanter som skal smugles ut
av landet Offisielt skal han åpne en
fyr stikkfabrikk med jobb til lokale
pygmeer.

Hele Ambassadøren er stort sett
skutt med skjult kamera. Filmen er
en vanvittig «tour de force ». Det
viser seg ras kt a t i denne postkoloniale
økonomien er alle ute etter lure alle det gjelder ikke bare afrikanerne.
Også de få diplomatene som er
stasjonert j landet ser ut til å drive
sin egne forretninger først og fremst.
Med sin hvite dress og ridestøvler
frem står Mads Brugger som en
kloning av 30- og 4o-tallets « hvite
mann » i Afri ka. Det hele underbygges
med musikk fra den tiden, noe som
er med på understreke det absurde,
den kyniske og ironiske tonen som
filmskaperen benytter i filmen.
Det viser seg å heller ikke være
noe helsereise Mads Brugger har gitt
seg ut på. Folk rundt ham begynner å
dø i en foruroligende fart. Til tider
sitter man med følelsen av at fil m skaperen har kastet sitt eget liv i
potten og sitter med ganske svake
kort.
Nå er dette ikke første gangen at
Mads Brugger bruker uortodokse
midler når han lager film . Han har

tidligere laget Det røde kapell en svært
så uortodoks dokumentarfi lm fra
Nord-Korea. Her reiste han til NordKorea sammen med to komikere ,
under dekke av å være en kommunistisk teaterinstruktør på turne
med teatergruppen Det røde /capelI. De
ga seg ut for å ville fremme kulturutveksling mellom Nord- Kor ea og
Danmark, men formålet var i
virkeligheten å undersøke hvordan
det lukkede samfunnet hjernevasker
sine borgere.
Ambassadøren er nok en perle fra
Mads Btiigger. Det er en svært
underholdende, men samtidig alvorlig, film om den delen av det postkoloniale Afrika som vi sjeldent
hører noe fra.
Ambassadøren er spennende,
skremmende og nagler tilskueren til
stolen i det som kan fremstå som en
komedie, men er dype alvorlig.
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