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Kultur Film og tv

Christieprisen deles ut i forbindelse med den årlige Christie
konferansen ved Universitetet i Bergen. Formålet med prisen er å 
vise verdien av samhandling mellom universitetet og omverdenen, 
og hvordan forskning og utdanning bidrar til nyskaping innenfor 
kultur, nærings og samfunnsliv. Prismottakere er enkeltpersoner, 
grupper, institusjoner, bedrifter eller organisasjoner innenfor 
forskning, kultur, nærings og samfunnsliv. Gjennom sitt arbeid skal 
de ha bidratt til å fremme eller synliggjøre universitetets betydning 
for samfunnsutviklingen.

Universitetet i Bergen inviterer med dette organisasjoner, 
bedrifter, fagmiljøer eller enkeltpersoner til å nominere kandidater 

til Christieprisen 2012. Vi ber om en utfyllende skriftlig begrunnelse 
(2–4 sider) for hver kandidat, og begrunn elsene blir så grunnlag for 
juryens videre vurderinger. 

Nominasjonsprosessen er konfidensiell, og prisvinneren 
utpekes av en jury oppnevnt av styret ved Universitetet i Bergen.

Prisen består av et pengebeløp som utgjør kr. 250 000, et 
kunstverk og et diplom.

Frist for nominasjon er 1. februar 2012, og forslag sendes 
elektronisk til christiekonferansen@uib.no 

For statutter m.v. vises det til Christiekonferansens hjemmeside, 
http://www.uib.no/christiekonferansen
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Tidligere vinnere er:
2010 – Administrerende direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke
2011 – Forleggerne Arno Vigmostad og Arnstein Bjørke 

sine egne drømmer. Av drømmene som 
alle menn drømmer: et liv i varme, omgitt 
av vakre, villige kvinner. Denne drømmen 
dokumenterer filmen gjennom sin on 
location-eksotisme, sine velvalgte sitater fra 
Leths filmunivers og gjennom Leths egne 
generøse kjøpmannsbetraktninger om 
kjærligheten som en forhandlingsarena 
mellom kjønnene. 

Resignasjon. Det er slik ingen motsigelse 
mellom den sanselige drømmen og den 
virkelighetsnære resignasjonen i Leths 
tilfelle. De suger næring av det samme 
bryst: en verden av kalkulasjon, blant 
annet av moralsk karakter, som finner 
sted i det enkelte menneske og mellom 
det og andre. «Han forfører ingen. Han 
forelsker seg gang på gang», sier den 
modne, kvinnelige fotografen Chantal 
Regnault om Leth og hans haitianske 
jenter i filmen. Chantal bidrar på sin 
egen muntert-medfølende måte til, med 
hennes uttrykk, å bringe Leth «ned som 
en ballong».  
 Likevel får den danske drømmer en 
moralsk anfektet nordmann til å reise til 
den andre enden av verden for å spørre 
ham ut. Også slik sett er Det forførte 
menneske en vellykket introduksjon til 
kunsten og virkelighetens problematikk i 
Jørgen Leths både originale og represen-
tative skikkelse. 

Jørgen Leth blir lett 
forelsket. Dette er et 
viktig funn i Det for-
førte menneske, Truls 
Lies essayistiske 
portrettdokumentar 
om den danske 
forfatteren og filmre-
gissøren Jørgen Leth. 
Med Leths egne ord: 
Han lar seg «føre 
av følelsene». Han 
«orienterer seg sanse-
lig i livet». Hvilken kunst kommer det ut 
av et slikt livsbegjær? Hvilke moralske 
omkostninger innebærer det?
 For å få svar på disse spørsmålene 
har Lie reist til Haiti, hvor Leth, med 
en kortere avbrytelse etter jordskjelvet 
i 2010, har levd sitt liv de siste 20 år. 
Regissøren kaller selv sin film for «en 
moralsk undersøkelse». Han inndeler sitt 
filmatiske studium i tre avsnitt – «Faust», 
«Don Juan» og «Den evige jøde» – som 
hver for seg gir et bud på hvem Jørgen 
Leth er. Heldigvis er filmen i praksis 
langt mindre firkantet og didaktisk enn 
dette oppsettet tilsier.

Goddag mann økseskaft. Filmens forse 
ligger ikke i den moralfilosofiske under-
søkelsen. Dertil snakker portrettemne og 
portrettør for ofte forbi hverandre i fil-
men. Har jordskjelvet på Haiti gitt større 
plass for moralen i livet til Leth, spør Lie. 
«Jeg er også følsom. Ethvert farvel har 
gjort sterkt inntrykk,» svarer Leth. Leths 
eksperimental- og dokumentarfilmer er 
estetisk perfekte, sier Lie, men er «uten 
etikk». Men, «moralen er en, somme 
tider skjult, medspiller», svarer Leth.
 At moralen er en medspiller i Leths 
kunst og liv er Det forførte menneske i 
seg selv et godt eksempel på. Denne 

kvaliteten kommer mer til syne på tross 
enn på grunn av Lies momentane, moral-
ske innsigelser. Leth har som kunstner 
fortsatt til gode å bli offensivt moralsk 
motsagt. Til gjengjeld tematiserer filmen 
fint hvordan hovedpersonen som den 
typiske estetiker og observatør – med 
Søren Kierkegaards ord – pendler mel-
lom lyst, tvil og fortvilelse. 
 Moralen vil nemlig alltid være en med-
spiller i et tilfelle som Leths, skjult eller ei. 
Han byr velopplagt på seg selv som type 
(inklusive hengevom og en viss rutine). 
Mytologien er selvinnlysende. Leth er, med 
Lies egen filmtittel, forført, blant annet av 

Kunstner og ballong

Anmeldelse
Det forførte menneske
Regi: Truls Lie
1 time og 15. minutter. Norge/Danmark. 2011
Vises lørdag 19. og mandag 21. november 
under Oslo Internasjonale filmfestival

Jørgen leth: Forfatter,  
og filmskaper.   
 foto: lethfilm

«en moralsk undersøkelse»: En dansk drømmer får en moralsk anfektet nordmann til å reise til den andre enden av verden for å spørre ham ut. Jørgen Leth (med 
ryggen til) og regissør Truls Lie.  
 foto fra filmen

Truls Lies dokumentarfilm 
om Jørgen Leth er en  
vellykket introduksjon.

Filmen tematiserer fint 
hvordan hovedpersonen 
som den typiske estetiker 
og observatør pendler mel-
lom lyst, tvil og fortvilelse. 

Søren Birkvad, førsteamanusensis i film- og 
fjernsynsvitenskap ved Høgskolen i Lillehammer. 
Forfatter av Verden er leth. En bog om Jørgen Leths 

film og forfatterskab, 1992. 


