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Den danske filmregissøren Jørgen Leth 
blir sett på som en sentral stemme 
innenfor eksperimentell dokumentar-
film. Denne gangen er det han selv som 
skal under lupen. Et intervju med den 
norske journalisten Truls Lie endte med 
flere lange samtaler. Fire år senere er 
det blitt filmen «Det forførte men-
neske», som har norgespremiere i dag 
under Oslo Internasjonale Filmfestival. 
Lie har brukt sin bakgrunn fra journa-
listikken og filosofien i forsøk på å 
presse Leth på hans rolle som estetiker.

– Filmen er et filosofisk-moralsk og 
undersøkende kunstnerportrett. Jørgen 
Leth har laget 40 filmer med veldig 
estetisk tilsnitt. Han er en observatør, 
i likhet med veldig mange andre i medi-
esamfunnet. Jeg ønsker å utfordre og 
presse han til å vurdere seg selv som 
estetiker, sier Lie.

– Hvorfor akkurat Jørgen Leth?
– Han har levd til det fulle. I Haiti 

hadde han en eksotisk tilværelse hvor 
han var med unge jenter, hadde flere 
tjenere, konsulatbolig og levde det gode 
liv. I lange perioder faller han likevel 
ned i depresjonen, og han er ikke uberørt 
av det å være estetiker. I likhet med 
mange andre flinke kunstnere stiller han 
spørsmål om hva som er meningen med 
det hele, sier Lie, som blant annet til-
brakte tre uker med Leth på Haiti.

ESSAYFILM
Lie har en lang skrivende karriere bak 
seg, men har lenge vært interessert i 
film. I fjor gikk TV-dokumentaren 
«Kjære Haiti, hva nå?», et filmessay om 
livet etter jordskjelvet, på NRK.

– Lenge har jeg søkt et uttrykk som 
er sterkere enn skriften. Etter min lille 
film om Haiti fikk jeg respons i en skala 
jeg aldri har opplevd tidligere. Jørgen 
har lært meg mye om film, og jeg prøver 
å utvikle essayfilm som ligger et sted 
mellom dokumentar og fiksjon, sier Lie.

Inspirasjonen kommer blant annet 
fra «den nye franske bølgen», hvor per-

sonligheter som blant annet Jean Luc 
Godard gikk fra å skrive filmkritikk til 
å lage kritiske filmer på slutten av 1950-
tallet.

– Essayfilmen er noe jeg vil holde på 
med framover. Jeg håper flere skrivende 
vil gå samme vei. I alt mitt arbeid har 
jeg jobbet for å få opp refleksjon og kri-
tikk i et samfunn med mange overfla-
tiske betraktninger, sier Lie.

– Hvem vil ha nytte av denne filmen?
– Enhver person som lurer på hvorfor 

vi sitter og glaner hele tida. Folk i 30- til 
40-årsalderen som har begynt å få litt 
erfaring og stilt seg spørsmålet om hva 
som er meningen med å være så flink, 
sier Lie.

– Filmen er delt i tre: «Don Juan» 
som er styrt av begjæret, «Faust» som 
handler om tvil og «Evig jøde» som 
handler om fortvilelsen. Jo dypere du 
går inn i tilværelsen, jo mer kvaler får 
man ved bare å være en Don Juan. Det 
er derfor filmen har fått navnet «Det 
forførte mennesket», legger han til.

STORE REAKSJONER
Da Leth slapp selvbiografien «Det 
uperfekte menneske» i 2005, måtte han 
nærmest gå under jorden i hjemlandet. 
Boken inneholdt grafiske beskrivelser 
av et seksuelt forhold han hadde til en 
17 år gammel jente på Haiti. Også disse 
hendelsene blir diskutert i filmen.

Truls Lie langfilmdebuterer med en filosofisk doku-
mentarfilm om den danske filmskaperen og kulturper-
sonligheten Jørgen Leth (73) under Oslo Internasjonale 
Filmfestival.
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Flere lange samtaler mellom Truls Lie og Jørgen Leth legger grunnlaget for filmen «Det forførte mennesket».  FOTO: FACTION FILM

Bildet har hengt på veggen 
i alle år. Nå viser det seg 
at Nasjonalmuseet eier et 
ekte Rubens-bilde. 

En ekte Rubens i Nasjonalgalle-
riet.  FOTO: NASJONALMUSEET

Fant ekte 
Rubens-bilde

– En liten sensasjon for oss. 
Dette er et gledelig bevis på at 
vi har en fin samling eldre 
kunst, sier Nils Ohlsen, avde-
lingsdirektør ved Nasjonalmu-
seet.

– Hvordan ble det avslørt at 
det er et bilde av Rubens?

– I forbindelse med den 
store barokkutstillingen Nasjo-
nalgalleriet viste i vår hadde vi 
besøk av en belgisk Rubens-
ekspert. Jeg viste ham sam-
lingen vår og han så denne 
skissen. Senere har han 
bekreftet at det er en ekte og fin 
Rubens, forteller Ohlsen, som 
ikke kan si noe om verdien av 
bildet.

– Det viktigste for oss er at 
det er en ekte Rubens.

Peter Paul Rubens regnes 
som den flamske barokkens 
ledende maler. Han arbeidet 
hovedsakelig i Antwerpen.

GAvE TIL GALLERIET
Det nyslåtte Rubens-bildet er 
en del av Langaard-samlingen 
som ble gitt til Nasjonalgalle-
riet i 1923. Det henger i Lan-
gaardsalen. Bildet, som er 
ganske lite, er en skisse med 
tittelen «Castor og Pollux 
røver Levkippos døtre».

– Nico van Hout, den bel-
giske eksperten, fortalte oss at 
dette er en stor oppdagelse som 
bør gjøres internasjonalt kjent 
fordi maleriet er viktig. Det er 
et masterarbeid utført av 
Rubens i 1615. Bildet er ikke 
registrert i katalogen over 
malerens skisser og var derfor 
ukjent for det internasjonale 
miljøet, sier Nils Ohlson. 

– ThRILLERAKTIG
Utkastet forbindes med et av 
Rubens viktige malerier som 
henger i et museum i München.

– Det kan være Rubens 
første idé til hovedverket 
«Bortførelsen av Levkippos 
døtre». Det er en flott skisse, en 
snapshot fra Rubens hånd med 
et typisk barokkmotiv. Han 
malte livlige bilder som griper 
betrakteren. Det er noe thril-
leraktig over bildene hans, sier 
Ohlsen. 

Nasjonalmuseet har også et 
kobberstikk av Rembrandt i 
samlingen.
mona.larsen@dagsavisen.no
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