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”För mig blev tisdagens kombination 
närmast perfekt, en sådan som får en att 
spärra upp ögonen medan hjärnan sur-
rar, och efteråt flyta ut ur biografen och 
leende stå i det svarta regnet.”

Sara Ehnholm hiElm
är filmkritiker.

Impuls

En perfekt dag  
på K & A
Helsingfors egen filmfestival pågår alltjämt. En av fröjderna lig-
ger i kombinationen av filmer, hur de samtalar med varandra. Har 
du tur kan en röd tråd bära genom hela festivalen eller åtminsto-
ne glöda under en viss dag. För mig blev tisdagens kombination 
närmast perfekt, en sådan som får en att spärra upp ögonen med-
an hjärnan surrar, och efteråt flyta ut ur biografen och leende stå 
i det svarta regnet. Temat var givetvis kärlek.

Först såg jag en splitterny dokumentär om min idol: What she said: 
The Art of Pauline Kael. Kvinnan som anses vara den bästa filmkri-
tikern någonsin.

I intervjuer och uppläsningar av hennes recensioner hör vi hen-
nes berömda tonfall: det muntliga, slängiga, roliga. I ungdomen var 
hon en misslyckad dramatiker med så stela repliker att pjäserna 
dog, medan hon fann sin röst i radion. Som hon sedan använde för 
att älska Sista tangon i Paris, den nya vågen och Brian de Palma, och 
hata pretentiösa Oscarsvinnare.

Här hyllas hon av regissörer som Tarantino och Altman och 
 kallas frigid och moraliskt defekt av sina fiender. Hon sa: ”Att skriva 
kritik är i grund och botten att tänka och det är fantastiskt att någon 
betalar en för att tänka”. Borde ses av alla kritiker.

Sedan en lika färsk musikdokumentär, Nick Broomsfields Marian-
ne & Leonard: Words of Love. En närgången, rätt fult filmad skild-
ring av bohemisk konstnärsromantik på den grekiska ön Hydra på 
sextiotalet.

Broomsfield påpekar stolt att han var Mariannes älskare och till 
intervjuobjekt väljer han gärna avdankade musiker som är besat-
ta av droger och sex – ingen i filmen verkar riktigt förstå sig på Leo-
nard Cohen.

Det är härligt att höra Marianne Ihlens norska stämma men up-
penbarligen var en musas uppgift att breda smörgåsar, hämta vatten 
till poeten som skrev i det grekiska solgasset, lyssna vänligt och vän-
ta bort sitt liv (för att inte tala om att överge sitt barn).

Någonstans är det lite skumt att det finns material när Leonards 
sista brev läses för Marianne på hennes dödsbädd – vem filmar så-
dant? Man misstänker också att Nick fortfarande är lite svartsjuk. 
Låt mannen sjunga! vill man utbrista då So long, Marianne inte spe-
las i sin helhet. Men för Cohenfans – eller som en sociologisk skild-
ring av den sexuella revolutionen – är filmen ett måste.

Kvällen kröns med fiktion, den franska Un amour impossible. Ca-
therine Corsinis melodrama är så nära en klassisk women’s film 
det går att komma. Rachel (en magnetisk Virginie Efira) är en se-
kreterare i en fransk landsortshåla på femtiotalet som gått över 
den magiska gränsen för att bli gift: hon är 26 år.

Hon träffar en intellektuell parisare (Niels Schneider) som upp-
vaktar henne med sina favoritböcker av Nietzsche och upplyser hen-
ne om att det finns tre sorters kärlek: den äktenskapliga som beva-
rar samhället, passionen som splittrar det och det oundvikliga mö-
tet, som hålls helt utanför. Naturligtvis väljer han det tredje alterna-
tivet och paret får en dotter som Rachel ensam tar hand om. Stark, 
vänlig och strävsam klarar hon allt genom åren, men hennes högsta 
önskan är att pappan officiellt ska erkänna dottern.

Under den vackra romantiska ytan döljer sig svek, grymhet och 
blindhet – vad är det att vara ren i sin kärlek, vad kostar stoiskhet? 
Som i flera kärleksfilmer gjorda av kvinnor är den största, svåraste 
kärleken mellan mor och dotter.

DRAMA/KOMEDI
En vanefråga
HHHII
Regi och manus: Kirsikka Saari, 
Elli Toivoniemi, Anna Paavilainen, 
Alli Haapasalo, Reetta Aalto, 
Jenni Toivoniemi och Miia Tervo. 
Foto: Päivi Kettunen, Jarmo 
Kiuru och Kerttu Hakkarainen. 
I rollerna: Pinja Sanaksenaho, Suvi 
Blick, Krista Kosonen, Johannes 
Holopainen, Julia Lappalainen.

När metoobomben efter en tids tyst-
nad även briserade i Finland var det 
filmbranschen som stod i det första 
ledet. Därför känns det nog så natur-
ligt att den högst manliga, förvisso 
också vardagliga, maktutövningen, 
gränsande till sexuella trakasserier, 
granskas av just filmfolket.

En vanefråga (Tottumiskysymys) 
heter filmen i fråga. Det är ett sam-
lingsalbum som består av sex sepa-
rata historier, här korsklippta. För 
regin står en handfull kvinnliga film-
makare, allt från skådespelare och 
manusförfattare till regelrätta regis-
sörer, bland dem Miia Tervo (Auro-
ra) och Alli Haapasalo (Syysprinssi).

olika slags trakasserier
Det börjar med tonårstjejen Milja 
(Pinja Sanaksenaho) som på vägen 
till skolan, i bussen, fångar två något 
äldre killars intresse. De är på väg till 
en fest och skulle gärna se att Milja 
hänger på. Please!

Emmi (Suvi Blick) för sin del läm-

nar ett partaj för att gå hem och läg-
ga sig, men av det blir inget eftersom 
en killkompis (Joonas Snellman) 
insisterar på att sova över. Här går 
man från ”kan vi inte prata lite” till 
”får jag lägga mig bredvid dig”. Och 
när fortsättning sedan inte följer tar 
han saken i egna händer, bokstav-
ligt talat.

I filmens teaterepisod, fritt efter 
Anna Paavilainens pjäs Play Rape, 
handlar det om en ung, aspireran-
de aktris (Julia Lappalainen) som på 
uppmaning av regissören förväntas 
göra en våldtäktsscen utan mycket 
till skyddsnät.

Ett verkligt våldtäktsmål står i 
centrum i episoden där Johannes 

Holopainens unga åklagare tap-
par fotfästet med den påföljden 
att en ytterst grov våldtäkt fuskas 
bort.  Juridiken jublar, Justitia grå-
ter blod.

Filmmakarna själva talar i pr-ma-
terialet om ett stycke ”absurd hu-
mor” och närmast på den punkten 
kommer kanske Firmafesten där en 
Katja (Seidi Haarla) med sina kvinn-
liga kollegers goda minne konstate-
rar att det här med metoo gått lite 
för långt.

Hon har då inte blivit sexuellt tra-
kasserad, eventuellt med undantag 
för barndomens blottare och andra 
fula gubbar, samt en arbetskam-
rat som häromåret försökte våldta 

Ett nej är ett nej    är ett nej

 ■ Joonas Snellman och Suvi Blick hamnar i samma säng på en hemmafest.                 FoTo: TuFFI FILMS/PRESSBILd

Finska kvinnliga film-
skapare tar sig an 
metoo i sex kors-
klippta episoder. 
Trots att tematiken 
förtjänar att tas på 
allvar hade man fått 
ta ut svängarna mer.

En kinesisk mästerkock tar över 
köket i en bar i norra Finland. 
men mika Kaurismäki lyckas in-
te blåsa liv i denna finsk-kine-
siska samproduktion som dras 
med vissa kulturella klyschor.

DRAMA/KOMEDI
mr. Cheng
HHIII
Regi: Mika Kaurismäki. Manus: 
Hannu oravisto. Foto: Jari Mutikai
nen. I rollerna: Chu Pak Hong, 
AnnaMaija Tuokko, Lucas Hsuan, 
Kari Väänänen, VesaMatti Loiri.

Till skillnad från lillebror Aki har 
Mika Kaurismäki alltid varit kne-
pigare att pricka in på den filmiska 
kartan. Variationen är stor, såväl te-
matiskt som stilistiskt.

Vad beträffar Mr. Cheng, en fin-
ländsk-kinesisk samproduktion, 

kanske tankarna går till Tie pohjoi-
seen – sett till det geografiska pla-
net. Men trots att man i filmen sätter 
kurs på norra Finland är perspekti-
vet här betydligt bredare.

Faktiskt kunde man tala om en 
hyllning till vänskap över gränserna, 
samtidigt som filmen fungerar som 
introduktion till det kinesiska köket. 
Till det kommer den närmast jung-
fruliga lappländska naturen.

Bastu och brännvin
Filmens titel syftar på Chu Pak 
Hongs rollkaraktär som plötsligt 
en dag dyker upp i en by i norr, i 
sällskap av sin son (Lucas Hsuan). 
Cheng klampar in på Sirkkas bar, ett 
hak med korvdag sju dagar i veckan.

Det är lite si och så med främling-
ens engelska, men av allt att döma är 
Cheng på jakt efter en man som ing-
en här hört talas om, varken Sirkka 

(Anna-Maija Tuokko) eller hennes 
stamgäster (Kari Väänänen och Ve-
sa-Matti Loiri).

Med natten i antågande beslutar 
sig Cheng och hans son för att sova 
över. Och tur är väl det, för följan-
de dag har en busslast med kineser 
vägarna förbi och det är ett sällskap 
som inte är speciellt förtjust i korv, 
den mest finländska av grönsaker.

Annat ljud i skällan blir det när 
Cheng ställer sig vid spisen och trol-
lar fram diverse kinesiska delika-
tesser. Till och med Romppainen 
(Väänänen) och Vilppula (Loiri) fal-
ler till slut till föga.

Det är lätt att känna sympati för 
Mr. Cheng. När man i filmen inte ta-
lar sig varm för matens helande kraft 
exponeras den lappländska naturen 
i all sin skönhet, ett stycke ljuv mu-
sik för trötta själar.

Bastu badar man ju också och i 

Från korvmeny till kinesiskt kök


