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bt.no/bergenpuls: Les mer om kulturnyheter,
film, musikk, litteratur, spill, tv, scene og utstilling.

VENNSKAPSKONSERT: Norske, islandske og nordkoreanske musikere sto på scenen i 
Pyongyang på den norske nasjonaldagen.  arkiVFoTo: gorm k. gaare

ting der vi kan la oss inspirere 
av, som i alle andre land.

– Blant  annet  nasjonalis-
men deres, har du sagt. Og 
da reiser  folk bust. Det var 
kanskje hensikten?

– Jeg synes reaksjonene ofte 
sier mer om kritikerne enn om 
meg og mitt prosjekt. For eksem-
pel klisjeen om at hovedstaden 
Pyongyang bare er «en kulisse»; 
At hovedstaden får mer ressur-
ser enn resten av landet, er ikke 
unikt for Nord-Korea. Eller når 
man får se litt av omlandet, og 
ikke ser tegn til bibelsk hungers-
nød: Da avfeier man alt man ser 
som kunstig og iscenesatt. De 
fleste vil gå langt for å slippe 
å skifte mening. Hvis noe helt 
grunnleggende ikke stemmer 
med vårt verdensbilde, forsøker 
vi å bortforklare det. Det jeg har 
fått til med Nord-Korea, stem-
mer dårlig med forestillingene 
en del har av landet, folket der 
og regimet. Derfor blir det ugyl-
diggjort: Jeg må være hjernevas-
ket.

– Enkelte  savner  empati  i 
måten  du  fremstiller  nord-
koreanerne  på.  At  det  blir 
litt  lettvint  og  tegneserie-
aktig.

– Da snakker du bare om den 
mest umiddelbare, overdrevne, 
karikerte dimensjonen i kunst-
verket. Vi kan godt bare disku-
tere akkurat den, men da går vi 
glipp av mye mer interessante 
diskusjoner. Fordi din måte å 
lese kunsten på er utilstrekke-
lig, og du ikke får med deg alle 
spørsmålstegnene. Som du ville 
sett hadde du tatt deg bryet med 
å se grundigere etter.

– Men om folk får avsmak 
etter  det  umiddelbare  inn-
trykket, har du vel ikke lyk-
tes helt?

– Du kan aldri nå frem til 
absolutt alle. En del sliter for 
eksempel med å akseptere 
innslag av satire og humor i så 
alvorlige problemstillinger som 
dette, eller de blir usikre på hvil-

ken vei den slår. Eller de ønsker 
seg en entydig systemkritikk av 
Nord-Korea, men det har aldri 
vært mitt ærend. Jeg mener pro-
sjektet blir interessant først når 
også vi og våre holdninger blir 
utfordret. 

– Har  diskusjonen  rundt 
Nord-Korea kommet i veien 
for det du forsøkte å si?

– Nei, jeg har fått mer positiv 
enn negativ respons. Men den 
ensidige dekningen av Nord-
Korea viser at konflikt dessverre 
er mer sexy enn harmoni. Krig 
er mer interessant enn fred 
både for meg som kunstner og 
deg som journalist. Og apro-
pos ensidig dekning: Alt Nord-
Korea kritiseres for, finnes i 
varierende grader i land Norge 
omgås og årlig hiver hundrevis 
av bistandsmillioner etter. Per-
sonkult, grove menneskeretts-
brudd, atomvåpenprogram – se 
bare på Pakistan, Afghanistan, 
Uganda eller Etiopia. Jeg vil 
for eksempel påstå at en nord-
koreansk kvinne har en friere 
hverdag enn en gjennomsnitt-
lig pakistansk kvinne, som i til-
legg lever i et land med lovfestet 
dødsstraff for blasfemi.

– Er  ikke  noe  av  grunnen 
til å gi bistand blant annet 
for å hindre at land utvikler 
seg  i  samme  retning  som 
Nord-Korea?

– I så fall har ikke den taktik-
ken vært særlig vellykket. Følger 
vi det argumentet til sin logiske 
endestasjon kan vi like gjerne 
være ærlige og rekolonialisere 
halve verden. Det er nok uansett 
mye av grunnlaget for såkalt 
bistand, men du får selvsagt aldri 
noen i UD til å innrømme det.

– Hva er ditt alternativ, da, 
for å skape endring i Nord-
Korea?

– Det må de få finne ut av selv. 
Samtidig tror jeg vi må innse at 
Nord-Korea er her for å bli. Det 
finnes ingen opposisjon eller 
sivilsamfunn som kan utfordre 
systemet. Regimet har overlevd 
isolasjon, hungersnød, alle stra-
tegiene vi i vestlige land har 
forsøkt har feilet. Og dersom 
Nord-Korea faktisk er så lukket 
og ondskapsfullt, burde vi ikke 
forsøke nettopp det jeg gjør, å ta 
nye impulser inn til landet? Det 
har jo tydeligvis ikke hjulpet 
dem som sitter i fangeleirene at 
vi ikke forholder oss til landet.

17. MAI I PYONGYANG: På Kom Il Sung-
plassen i Nord-Koreas hovedstad Pyong-
yang feiret Morten Traavik 17. mai med 
(fra venstre) Per Oddvar Johansen, trom-
meslager, Ingeborg Olerud, lysdesigner, 
Lena Thorsmæhlum, kostymedesigner 
og scenograf og May Elise Solberg, 
sanger.  arkiVFoTo: gorm k: gaare

Tajik åpner BIFF
FILM: Kulturminister Hadia Tajik (Ap) 
åpner årets utgave av Bergen Inter-
nasjonale Filmfestival den 17. okto-
ber. Det blir hennes første offisielle 
besøk i Bergen som statsråd. Hun vil 
åpne festivalen før det blir verdens-
premiere på filmen «To liv», en tysk 
norsk samproduksjon satt til annen 
verdenskrig og blant annet Bergen. 
Bergen Internasjonale Filmfestival 
varer fra 17. oktober til 24. oktober 
og arrangeres i år for 13. gang.   

Minnepris til 
Nikolai Storevik
FOLKEMUSIKK: Nikolai Store-
vik frå Stryn har fått Audhild 
Flaktveit Moxnes sin minne-
pris for 2012. Prisen, som er 
på 10.000 kroner, vart utdelt 
under Vestlandskappleiken 
på Lonevåg på Osterøy i 
helga. Minneprisen er etla til 
unge utøvarar på hardingfele. 
Om Nikolai Storevik vert det 
sagt at han dei siste åra har 
hatt ei særs god utvikling. 
Han ynskjer å satsa på folke-
musikken og gjera det til leve-
veg. Nikolai Storevik har alt 
motteke fleire prisar, som til 
dømes Drøymestipendet og 
Emil Bolstads legat.

Ellen Arnstad til Se og Hør
MEDIA: Ellen Arnstad (47) er ansatt som ny sjefredaktør i Se og 
Hør etter Harald Haave, som nylig sa opp sin stilling. Arnstad 
var sjefredaktør i bladet Henne fra starten i 1994 til 2011. Ellen 
Arnstad blir Se og Hørs fjerde sjefredaktør etter Knut Haavik, 
Odd Nelvik og Harald Haave.

Phantom-oppfølger i København
MUSIKAL: Tidligere sjef for Festspillene i Bergen, Daniel Bohr 
(bildet) er iscenesetter for Andrew Lloyd Webbers musikal 
«Love never dies» på Det Ny Teater i København. «Love never 
dies» er en oppfølger til Webbers «The Phantom of the 
Opera», som bl.a. gikk på kino for 7-8 år siden. I oppfølgeren 
lever  Operafantomet i New York, mens den kvinnelige hoved-
rollen, Christine Daaé, bor i Paris og er sopran i stjerneklassen. 
Så reiser hun til New York for å synge i et nytt operahus.. To 
norske skuespillere, Gaute Grimeland og Rønnaug Sundling, 
medvirker også i oppsetningen av «Love never dies», som har 
premiere på Det Ny Teater 24. oktober.

Fra Hordaland  
til Benin
KUNST: Hordaland kunstsenter 
melder at de bidrar til Bienna-
len i Benin, som åpner 8.  
november og varer til 13.  
januar. Deltagere fra Norge er 
Toril Johanssen og Arne Skaug 
Olsen. Hordaland kunstsenter 
bidrar med det internasjonale 
seminaret «Recovering an art 
school». Med ujevne mellom-
rom lager kunstsenteret utstil-
linger eller prosjekter sammen 
med andre.  – Vi samarbeider 
om disse prosjektene med 
kunstnere, kuratorer, andre kol-
leger eller andre institusjoner. 
Denne gangen samarbeider vi 
med Benin,melder  HKS. 

Bond mot Bond i skotsk tvekamp
POLITIKK: : James Bond slåss mot James Bond i striden 
om skotsk uavhengighet av Storbritannia. Erkeengelske 
Roger Moore (84) erter den skotske selvstendighetsfor-
kjemperen Sean Connery (82). Connery er en av den 
skotske førsteministeren Alec Salmonds fremste våpen-
dragere i kampen for en selvstendig skotsk stat. Mandag 
fikk han merke Bond-kollegaens skarpe tunge da Moore 
snakket til deltakere på en litteraturfestival i Cheltenham i 
Vest-England. – Skottland forblir en del av Storbritannia, 
selv om Sean Connery ønsker selvstendighet. Jeg har sagt 
til ham at han har skylden for at Royal Bank of Scotland 
gikk over ende, fordi han tok ut alle pengene sine i kon-
tanter, fleipet Moore.


