Sara Broos

VAR FJÄRDE LÖRDAG I HELG

Hon vågar att komma nära med hjälp av kameran. Nu möter du henne en gång i månaden i NWT:s
Helg. Filmaren Sara Broos hittar inspiration i Berlin men hjärtat och livet finns i Fryksdalen.

Om det främmande
J
ag befinner mig på en
filmfestival i Créteil, en
förort i södra Paris. En
liten sjö omger de stora
höghusen. Det är sen eftermiddag och vår i luften. Ett par
kvinnor med slöja sitter vid stranden och matar gässen. Några barn
leker vid strandkanten. Ett gäng
ungdomar har samlats under en
stor ek med kontrabas och gitarr.
Några hundra meter från moskén ligger en kyrka. Ett enormt
köpcentrum i fem våningar som
kunde ha varit placerat var som
helst i västvärlden. Butikerna
är identiska, samma välbekanta
märken.
Ett stenkast bort pågår en
internationell filmfestival i ett
kulturcentrum; MAC, Maison Des
Arts And Culture. Ett politiskt
beslut att placera det här för att
tillgängliggöra samtida konst
utanför kulturelitens kretsar.
Publiken är blandad och en stor
andel besökare är ungdomar från
de intilliggande skolorna. I en av
salongerna visas en holländsk
dokumentärfilm, ”Fallen Flowers
Thick Leaves”, om kinesiska
kvinnor från olika generationer
och deras förhållande till sex och
relationer. En hel klass med 15–
åringar från en intilliggande skola
sitter i publiken.
Min film ”Speglingar”, en personlig film om en mor-dotterrelation visas dagen efter och jag får
veta att två killar från klassen vill
göra en intervju med mig. De är
15–16 år gamla, typiska tonårskillar med finnar och i målbrottet.

Jag frågar lite om deras bakgrund.
Francois är inflyttad från en liten
by på den franska landsbygden
och säger att han växt upp i ett
enkelt hem helt utan böcker eller
film, men att han bestämt sig på
egen hand för att bli filmregissör.
Malik har föräldrar från Algeriet
som driver ett litet café och visste
redan som 12–åring att han ville
göra film.
Jag frågar hur han tog det
beslutet. ”Jo, det var när en lärare
visade oss filmen ”Vagabond”
(av den franska regissören Agnes
Varda). Han känner igen sig i den
kvinnliga huvudpersonen säger
han; en ung kvinna som planlöst
driver omkring i världen och
försöker hitta sig själv. Det är en
av mina favoritfilmer. Plötsligt
är vi sammanlänkade trots våra
olikheter genom något som inte
går att sätta ord på, men som
vi båda upplevt genom en film.
De har aldrig rest någonstans
men här i förorten kommer de i
kontakt med människor från hela
världen säger de och det ger dem
nya perspektiv.

O

ch så börjar intervjun. Jag sitter mållös. De unga killarna
har sett min film
två gånger och gjort
research på nätet. De refererar
till andra filmer, ställer filosofiska
frågor och det blir ett av de mest
givande samtalen jag haft om filmen. Det får mig att tänka på min
vän från Libanon, en muslimsk
30–årig kvinna som älskar heavy
metal och fick en vän för livet i en
25–årig norsk metalkille som hon
träffade på en konsert. Musiken
blev ett kitt som förde dem samman. Hade de mötts i ett annat
sammanhang hade de kanske inte
ens lagt märke till varandra.
När jag flyttade tillbaka till
Sunne undervisade jag till en
början gymnasieelever på Broby
Grafiska. Jag lät dem ibland se
filmer som jag utgick från att de
förmodligen inte skulle komma
i kontakt med på egen hand.
Långfilmen ”Den sista föreställningen” av Peter Bogdanovich
handlar om några ungdomars
liv i en småstad i Texas.
Det kunde lika gärna vara
Sunne eller Hagfors. Det
kunde lika gärna vara
deras liv. Universella
frågor om tillhörighet,
relationer, sexualitet,
identitet. Men när jag
sa till dem att filmen
är två timmar lång och
svartvit och dessutom
från 70–talet gäspade de
uttråkat och ville hellre
se en ny amerikansk
actionfilm.
Jag kom på ett knep för
att locka dem. Alla hade sett
”Fucking Åmål” och tyckte

Rebecca Liljeberg och Alexandra Dahlström i Lukas Moodyssons ”Fucking Åmål”.
om den filmen. När jag sa att nu
skulle de få se en film som han
som regisserat ”Fucking Åmål”,
Lukas Moodysson, tyckte mycket
om, fick de direkt ett intresse. En
ingång. De älskade den svartvita
filmen från 70–talet. En film som
de troligen inte hade valt att se
på egen hand. En film som de
troligen skulle avfärda som pretentiös och tråkig innan de visste
vad det var. Nästa gång visade jag
dem ”Spegeln” av Tarkovskij, en
vacker men inte helt lättillgänglig
rysk film.
Några tyckte den var jättetråkig. Andra blev väldigt berörda.
Vissa fattade ingenting. Men
när ändå så mycket omkring oss
är svårbegripligt behöver man
kanske inte förstå allt. Och vem
kan säga att man fullt ut ens förstår sig själv? Konsten är kanske
att våga omfamna och utsätta
sig även för det som går utanför
ens egna trygga zon där allt är
välbekant.
Allt är tillgängligt på nätet och
mångfalden stor, men om man
saknar ingångarna eller koderna
är det lätt att röra sig inom en
liten begränsad värld hela livet.
Variationerna även inom de smalaste av områdena är oändliga.
Köpcentrat i Créteil rymmer flera
våningar och erbjuder allt du
behöver. Det är möjligt att leva ett
helt liv därinne.

U

te på landsbygden
kommer vi inte
så lätt naturligt i
kontakt med andra
uttryck eller samtida
konst. Det är mest amerikanska
storfilmer som visas på biograferna och film blir likvärdigt med
stora Hollywoodproduktioner.
Allt utanför blir något främmande, något som finns långt
borta, något svårgreppbart som
inte angår.
Forskning från Karolinska
Institutet visar att dans och musik
stimulerar inlärningen av teo-

retiska ämnen som till exempel
matematik. Att spela musik eller
utöva kulturella aktiviteter sätter
även avtryck i barns hjärnor. En
kanadensisk studie visade att barn
på sex år som ägnade sig åt kultur
och kreativt skapande ökade sin
IQ mer än genomsnittet. Det hävdas även av flera att humaniora
är nödvändigt för ett kreativt
näringsliv. Trots det prioriteras
de estetiska ämnena ofta bort i
skolan, särskilt på gymnasiet.
Om man ser på alla positiva
effekter vore det egentligen en
självklarhet att estetiska ämnen
var obligatoriska i alla åldrar och
oavsett om du går fordonsprogrammet eller naturvetenskapliga. Men estetiska skolämnen har
ofta svårt att tydliggöra nyttan
med ämnena i den resultatinriktade värld vi lever i. Kunskap ska
mätas, utvärderas, mål sättas
upp, allt onödigt rensas bort.
Samtidigt uppmuntras vi till att
vara kreativa. Det blir en motsägelse. Att vara kreativ handlar
också om att våga misslyckas, att
avvika från konventioner och
uppkörda mål, att röra sig i främmande okända vatten.
I en tid då vi översköljs av
bilder, nyheter, fake news; hur
ska vi kunna hitta verktyg för att
navigera, för att analysera, tänka
kritiskt? Ju mer komplex och
förvirrande världen blir desto mer
desperat blir sökandet efter enkla
lösningar. Och de existerar väldigt
sällan eller aldrig. Konsten spelar
då en viktigare roll än någonsin.
Jag är helt övertygad om att alla
någon gång ställer sig frågor om
vilka vi är, var vi kommer ifrån, vart
vi är på väg. Vad vi ska göra med
våra liv. Och även om konsten inte
kan ge några tydliga svar på dessa
frågor så kan vi åtminstone spegla
oss där, känna igen något och hitta
ett språk att mötas bortom ord,
bortom kultur eller religion.
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