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Kjærlighetens konsekvenser
Åpningssekvensen i den kinoaktuelle kurdisk–norske 
filmen Rødt Hjerte viser et landskap like vakkert som 
det er brutalt. det samme kan sies om historien den 
forteller.

Ukasfilm.Ny kanon

BOK

OMTALT AV SIMON STRANGER

hvor lang tid har gått siden dostojevskij 
døde? eller gogol? eller tsjekhov? hvem 
skriver fra dagens Russland og beskriver 
hverdagen, korrupsjonen og knakingen 
av det store sovjet-prosjektet som faller 
sammen? her er tre kandidater som 
lanseres på norsk denne uka:

jEVGENIj GrISjKOVET
Skjorta
Cappelen Damm

En arkitektstudent i Moskva tar 
på seg sin foreløpig hvite skjorte 
og begir seg ut i gatene. Det bry-
ter ut opprør på en byggeplass, 
en venn kommer plutselig på be-
søk fra provinsene, og hele tiden 
blir han forfulgt av en Mercedes. 
Romanen ble kåret til Årets bok 
da den kom på russisk.

NATALjA KLjUTSjArjOVA
Russland rundt på tredje klasse
Cappelen Damm

En historie om en togreise, om 
møter med mennesker fra de la-
vere sosiale lag. De som har fått 
merke presidentens politikk og 
endringene etter Sovjets fall. En 
roman med et brennende sosi-
alt engasjement, som vil skildre 
«de krenkede og fornedrede», 
slik Dostojevskij formulerte det.

En flettverksfortelling fra Mos-
kvas underverden, der en stjå-
let veske binder ulike skjebner 
sammen. En roman om korrup-
sjon i politiet og et portrett av 
Russland sett nedenfra. Boka ble 
anbefalt alle politikere og stats-
ansatte i en russisk anmeldelse.

Forfatterne bak Skjorta og De 
er overalt vil være til stede un-
der Russlandsdagene på Litteraturhu-
set i Oslo 26.-30. april.

ALEKSEj SLApOVSKIj
De er overalt
Cappelen Damm

AV MARIT O. BROMARK

Utsatt. –  Det er fortsatt 
slik at kurdiske kvinner 
blir undertrykt i landsby-
ene, og hvis de rømmer 
til storbyene blir de lett 
utnyttet.  Det er i ferd 
med å skje forandringer i 
Kurdistan, men det er en 
langsom prosess, sier re-
gissør Halkawt Mustafa.

Til tross for at Kurdis-
tan de senere årene har 
vedtatt en rekke lover 
som skal bedre kvinners 
rettigheter, etablert krise-
sentre og oppnådd nes-
ten 30 prosent kvinnean-
del i parlamentet, er det 
fortsatt patriarkatet som 
råder. Tvangsekteskap og 
æresdrap er ikke uvanlig, 
særlig på landsbygda.

– De fleste kvinner 
som rømmer blir drept 
til slutt. Virkeligheten 
er verre enn den jeg 
maler i filmen min, for-
teller Mustafa. 

I Rødt hjerte møter 
vi Shirin og Soran – to 
forelskede tenåringer i 
en kurdisk landsby der 
generasjonssplittelsen er 
stor. Da Shirins mor dør, 
vil faren raskt gifte seg 
på nytt. For å få sin ut-
kårede, lover han Shirin 
bort til brudens psykisk 
utviklingshemmede bror. 
Da Shirin og Soran for-
søker å protestere, truer 
faren med å drepe henne 
om hun ikke adlyder.

På bryllupsnatten flyk-
ter Shirin med Soran til 
storbyen Erbil, men kort 
tid etter blir Soran arres-
tert. Shirin må klare seg 
på egen hånd i en storby 
minst like brutal som 
landsbyen hun rømte 
fra. Det hjelper ikke at 
hun er sterk. Som ung 
kvinne alene i et manns-
dominert samfunn må 
hun stole på tilfeldige 
fremmede. Det viser seg 
å bli skjebnesvangert.

Negativt mannsbilde
Regissør Halkawt Mus-
tafa er oppvokst i Kur-
distan i Nord-Irak. I 
2000 kom han til Norge 
med familien sin og er 
nå bosatt i Vestfold. Rødt 
Hjerte er hans første spil-
lefilm. Han betegner den 
som en fortelling om 
kjærlighet og undertryk-
kelse, men også om gene-
rasjonskonflikter og valg.

–  De to hovedpersone-
ne får et valg for hvordan 
de vil fortsette livet sitt. 
Samtidig påvirkes de av 
samfunnet de lever i. Det 
vil alltid finnes et system 
som påvirker menneske-
nes handlingsrom. Shirin 
prøver å være sterk, men 
det er alltid noe som sty-
rer henne, noe hun ikke 
kan kontrollere.

–  Filmen tegner et 
veldig negativt bilde av 

kurdiske menn?
– En en kurdisk kvin-

ne som står utenfor fa-
milien vil ikke møte gode 
menn. Hun vil bli utnyt-
tet. Dessverre. Mange er 
blitt svært rørt av filmen, 
og det er bra. Den fortel-
ler en historie om kjær-
lighet og svik, og den 
kvinnelige hovedrollen 
får svært mye sympati. 
Men med delvis unntak 
av den mannlige hoved-
personen, så framstår 
ikke mennene i filmen 
som særlig sympatiske, 
nei, innrømmer Mustafa.

Utfordrende produksjon
Å sende et norsk film-
team til et krigsherjet Irak 
for å filme i en kurdisk 
landsby kan by på utfor-
dringer nok. Når filmens 
tre forskjellige staber 
snakker fem forskjellige 
språk og kommer fra vidt 
ulike kulturer, står van-
skelighetene i kø.  Mus-
tafa måtte tidvis fungere 
både som tolk og som 
forståelsesfull bekym-
ringsdemper for enkelte 
av skuespillernes skep-
tiske familiemedlemmer.

–  Mannen til Shahen 
Jamal, som spiller Shirin, 
var ikke alltid like be-
geistret for scenene hun 
skulle spille i. Blant an-
net ville han nekte henne 
å sitte inntil motspiller 

VÅGER SPRANGET: I filmen Rødt hjerte trosser tenåringene Soran og Shirin familiens ønsker. Det gjør man ikke ustraffet i Kurdistan, ifølge filmens regissør. FOTO: EUrOpAFILM

Soran Ibriham på motorsykkelen – en gan-
ske sentral del av filmen. Og han protesterte 
på voldtektsscenen, selv om han hadde fått 
lese manus på forhånd. Til slutt konfiskerte 
fotograf Kjell 
Vassdal mo-
biltelefonen 
hennes, fordi 
mannen hele 
tiden ringte og 
forstyrret hen-
ne i arbeidet, 
forteller Mustafa lattermildt, og understreker 
at alle i staben ble gode venner til tross for 
enkelte kommunikasjonsproblemer.

Klar for Kurdistan
Rødt Hjerte skal vises på kurdiske kinoer i 
juni, og Mustafa er trygg på at den vil få 
en god mottakelse.

–  Den har et vestlig filmspråk som tar opp 
kontroversielle problemstillinger på en mer 


