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Kropp, identitet og seksualitet

GRIMSTAD: Burleskdanser Dirty Martini kommer til festivalen onsdag for å samtale med Esben Esther Pirelli Benestad om kropp,
identitet og seksualitet i forbindelse med visningen av dokumentarfilmen Exposed, regissert av Beth B. Filmen viser en undergrunnsverden knyttet til burlesk dans de færreste av oss kjenner til
og filmens medvirkende bruker egen kropp og seksualitet når de
tar publikum med forbi de siste sosiale og seksuelle tabuer.

Tre generasjoner Widerberg

GRIMSTAD: I 1979 begynte Bo Widerberg arbeidet med en film om sin far, kunstneren Arvid Widerberg. Den ble aldri ferdig. Martin Widerberg har brukt fire år på
å lage dokumentarfilmen «Älla är äldre än jag». Tittelen har han lånt av sin far
Bo, men filmen er en annen. Filmen er en nær og politisk skildring der Martin
utforsker sin relasjon til sin far og farfar, men også seg selv som far. Martin Widerberg er en svensk regissør, produsent, kunstner og skuespiller. Han kommer til
Grimstad for å presentere filmen sin og vil også sitte i den norske kortfilmjuryen.

Refseren inntar det s
Fem år har regissør Pål
Winsents fra Grimstad
fulgt i den utrettelige
stedsaktivistens fotspor.
Endelig er Erling Okkenhaug klar for det store
lerretet og norgesturné –
og han lover: Jeg gir meg
ikke på tørre møkka!
LIV EKEBERG

norsk Filmsenter, Fritt Ord og
Norsk kulturråd.
100 timer på tape er kappet ned
til en time og et kvarter. Målet for
Winsents og hans filmselskap er å
følge den lille mann eller kvinne i
deres kamp for sitt mål.
«En storartet filmopplevelse,»
skrev VGs kunst- og arkitekturanmelder Lars Elton etter premieren
for fagfolk på Filmens hus i juni, og
fortsatte:
«Filmen demonstrerer hvordan
lokaldemokratiet ikke fungerer.»

liek@agderposten.no 992 61 900

– Arendal er tapt

– Det er virkelig worst case, asså. At det går an. Det er greit at
det er noen folk der som bryr
seg nå, men asså, samfunnet der
nede er jo totalt lobotomert!
Kraftsalven åpner «Sørlandsrefseren». På kafé med Agderposten noen dager før norgespremieren har han behov for å
forklare ordbruken:
– Det var et hjertesukk etter
avgjørelsen i fjor sommer, og etter
mange,
mange år med
motgang. Jeg
har sagt det
gang på gang
på gang; vi må
repetere Risørs
spesielle struktur, ikke komme her med
Grorudblokker
midt i glaninga
for hele byen, sier Okkenhaug.
Med «repetere» sikter han til
at arkitekturen han mener bør
dominere Holmen, skal være i
stil med trehusene i bykjernen.
–S takkars mennesker, stakkars by. Det er bare rett og slett
for jævlig at de kan holde på
sånn, ass. Men jeg kommer ikke
til å gi meg på tørre møkka!

– Utbyggingssaker er den arenaen
der lokaldemokratiet blir stilt på
størst prøve. Det er der det ser
størst profitt og der de råeste gutta
er. Proffe rykker inn mot uproffe
politikere. Det er rått parti, mener
Okkenhaug.
I filmen er vi også med på folkemøte i Evje om utvikling av sentrum og vi får tilbakeblikk på Okkenhaugs og Kanalselskapets
24-årige kamp for å åpne kanalene
i Arendal. Planene
for Barbu og utbyggingen av Kunnskapshavna i Arendal har han ikke
sans for.
– Helt grusomt.
Det verste som kunne skje! Folk har
vært like lobotomerte her. Alt som er
gjort her de siste 20
årene er feil. Man burde fortsatt
strukturene fra Langbrygga, mener Okkenhaug..
– Arendal er tapt, men Risør
skal jeg vinne!
– Jeg kan ikke forandre noe,
men jeg kan være en god dytter.

«I utbyggingssaker blir lokaldemokratiet
stilt på størst
prøve»

Norgespremiere «hjemme»
«Sørlandsrefseren» måtte den
selvfølgelig hete, den 95 minutter lange dokumentaren om
stedsaktivisten som har Norgespremiere i Grimstad fredag under Kortfilmfestivalen.
«Mi ble overrumplet da Erling Okkenhaug kom dundrende over oss for tjue år siden, slo
opp teser på rådhusdøra og ville
diskutere stedsutvikling,» sier
filmskaper Pål Winsents, som
selv er fra Grimstad og tidligere
journalist. Dette er hans sjuende dokumentarfilm.
I fem år har han fulgt i hælene på den utrettelige meningsmitraljøsen som gjennom snart
et kvart sekel har brydd seg med
ikke bare Risørs, men også
Arendals, Grimstads og Lillesands byutvikling.
Winsents har regi på filmen,
som er produsert med økonomisk støtte fra blant annet Sør-

Inviterer til debatt

Etter filmvisningen fredag inviterer Kortfilmfestivalen og regissør
Winsents til åpen debatt om by- og
stedsutvikling, og spør: Fungerer
egentlig lokaldemokratiet? Skal
man bry seg når utbyggere, politikere og byråkrater vil forandre
byer og tettsteder? Foruten Arendals byplanlegger Michael FullerGee stiller Arnt Gunnar Tønnessen, leder for kultur- og miljøkomiteen i Grimstad, ordfører Jan Dukene fra Tvedestrand, to rådgivere
fra Riksantikvaren og stedsaktivist
Åsta Hegdahl fra foreningen Venner av Risør.
Resten av året og hele 2014 skal
Winsents og Okkenhaug på Norges-turné med filmen. De håper å
riste i mange lokalsamfunn og
oppildne til debatt om stedsutvikling sammen med Fortidsminneforeningen, Allgrønn og VFO – Vellenes Fellesorganisasjon.

UT PÅ NETT: Se trailer for
«Sørlandsrefseren» på
www.agderposten.no

KLARE: Hvordan kan en puddelvennlig stedsaktivist bli en sånn irriterende terrier, spør filmskaper Pål Winsents fra

EUROPAS FLOTTESTE: Risør, Europas flotteste trehusby ifølge, Okkenhaug, med innseiling, sett fra oven
i forbindelse med innspilling av dokumentaren. Stedsaktivisten Okkenhaug og puddelen Thira som to prikker på fjellet.
FOTO: VEPZ MEDIA
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Varmer opp til Sykkel-NM
GRIMSTAD: I anledning Sykkel-NM i Grimstad
viser Kortfilmfestivalen Jørgen Leths tidløse
klassiker En forårsdag i helvede fra 1976. Filmen gir et personlig innblikk i et av verdens tøffeste sykkelritt, Paris-Roubaix. Det 272 km lange rittet gjennomføres på én dag, og fryktes av

profesjonelle sykkelryttere den dag i dag. Dokumentaren har flere ganger blitt utropt til den
beste sykkelfilmen noensinne og presenterer en
rekke prominente ryttere, blant andre favorittene Eddy Merckx, Roger De Vlaeminck, Freddy
Maertens og Francesco Moser. Dag Otto Laurit-

zen har syklet Paris-Roubaix hele 12 ganger – de
to siste med sin venn og partner Kristian Ødegård. Ett år fullførte han med brukket lillefinger
og ett med brudd i håndleddet. Dag Otto Lauritzen kommer til Kortfilmfestivalen for å presentere En forårsdag i helvede.

tore lerretet
PELLEGRUPPA: Dokumentarfilmen «Det siste vitnet» om
motstandsarbeid som ble forsøkt holdt skjult, åpnet årets
festival.

Krigshelt åpnet den
36. Kortfilmfestivalen
– Film er med sitt format
og sin form viktig for å
sette lys på kritikkverdige
forhold i samfunnet.

filmskapere for tiden, noe
programmet gjenspeiler. Aktiv dødshjelp, vold i familien
og overgrep er temaer flere
tar for seg.

LIV EKEBERG

Motstandsmann til stede
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Det sa ordfører i Grimstad,
Hans Antonsen, da han åpnet den 36. utgaven av Kortfilmfestivalen i går.
Venstremannen benyttet
anledningen til å rette et
kraftig spark på skinnleggen
til den sittende regjering for
å ha utvist 12-årige Neda,
hennes tre småsøsken og foreldrene natt til i går.

Trenger filmens lys

Grimstad i filmen. Her er Okkenhaug i Pollen med sin bestevenn, kongepuddelen Thira. FOTO: STEIN HARALD ØIGÅRD

KLAR FOR SKYTING: Regissør Pål Winsents
(t.h) og fotograf Anders Jørgensen klare for
flyving til Risør.
FOTO: VEPZ MEDIA

– At vi i Norge i 2013 ikke
anerkjenner at barn har
egne rettigheter, men behandler dem som bagasjen
til foreldrene, er en skam,
sa Antonsen, før han fortsatte:
– Det er så mye vi kan og
bør være kritiske til – vi trenger film som med sitt format
og sin form setter lys på samfunnet. Vi trenger filmer som
utfordrer og berører oss.
Kunstnerisk leder Torunn
Nyen bekreftet at det er et
visst alvor over norske kort-

45 norske filmer er plukket
ut av 300 kandidater til årets
hovedkonkurranse. I tillegg
kommer den nye kategorien
musikkvideo, der 20 filmer
deltar, samt en egen internasjonal kort- og dokumentarfilmkonkurranse, samt en
rekke debatter.
På spesialprogrammet står
blant annet «Sørlandsrefseren» av grimstadmannen Pål
Winsents (se egen sak).
– Kortfilmfestivalen åpner
i år med dokumentarfilmen «Det siste vitnet», og
vi er så heldige å ha filmens
hovedperson, en ekte motstandsmann i salen, Sverre
Kokkin, sa kunstnerisk leder
Nyen, før lerretet tok over
og festivalen for alvor var i
gang.

Festivalsamarbeid
Kortfilmfestivalen samarbeider i år med litteraturfestivalen Ibsen-og-Hamsundagene,
og onsdag står en byvandring
i dikternes by på programmet.

«FOR JÆVLI’»: Okkenhaug titter ned på modellen av de
130 leilighetene i opptil fire etasjer, uten boplikt, som skal
fylle Holmen. I bakgrunnen diskuterer politikere og byråkrater. 
FOTO: VEPZ MEDIA

ÅPNER SOMMEREN: –Det er ikke ordentlig sommer før Kortfilmfestivalen er i gang, sa ordfører Hans Antonsen.  FOTO: LIV EKEBERG

