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arbeid. Bare en sånn sak som 
størrelsen – så godt som alltid 
truende stort – er egentlig nok 
til å gi opp all eventuell mot-
stand; du blir forført enten du 
vil eller ikke, ganske enkelt 
fordi det er nydelig å se på. Men 
det ville ikke holdt lenge hvis 
det ikke samtidig ble formidlet 
en porsjon food-for-thought, og 
det spørs om det tidligere har 
vært så direkte som her. 
 
Monumentalt. Materialet bygger 
i på steder vi ikke har tilgang til 
som førstehåndserfaring, og er 

kanskje ikke så mye «politisk 
kunst» som kunst som aktivt 
gransker politikken per se. Litt 
som jeg selv pleier å se politik-
ken, egentlig; som en fisk ser ut 
på verden gjennom et akvarium. 
 Her er også et helt fantastisk 
bilde; Jim. Bagdad. Memorial 
Day 2009 – et mørkt telt der 
den eneste lyskilden er lapto-
pen foran hva jeg går ut fra 
er en mann ved navn Jim, 
halvliggende i en sovepose med 
kamuflasjemønster, et håndkle 
er hengt opp til tørk over ham, 
blikket er intenst konsentrert 
om skjermen, overkroppen 
eksponert i det skarpe skinnet. 
Jim befinner seg i nedre høyre 
hjørne av bildet – som selvføl-
gelig er monumentalt i stør-
relse. Laptopen lyser ikke opp 
mer enn det nevnte. Resten er 
mørke. Kompakt jævla mørke.

tommy olsson

«Det må være noe av Bergman», 
svarte nylig SF Kinos direktør 
Ivar Halstvedt på Kulturnytts 
spørsmål om hva som er den 
ultimate SF-filmen. Å komme 
trekkende med en av de mest 
kompromissløse kunstnerne i 
filmhistorien for å eksemplifise-
re den gjennomkommersielle 
kinokjedens filmprofil kan leses 
som mangelfull selvinnsikt, men 
også som et eksempel på den 
skamløse opportunismen som 
preger det svenske selskapet. 
 Det skal ikke mye bedriftsøko-
nomisk kunnskap til for å spå 
at SF Kino neppe kommer til å 
eksperimentere med Persona-lig-
nende filmer i programmet sitt 
i det kommende kinosenteret 
under Akershus festning. Et 
helkommersielt selskap eid av 
mediekonsernet Bonnier etab-
lerer seg ikke i hovedstaden for 
å drive med veldedighet – eller 
formidling av smal kvalitetsfilm, 
som det også kan kalles. 
           
Dette gjør faktisk det kommunalt 
eide Oslo Kino. Det finnes få 
bunnlinjeorienterte forklaringer 
for hvorfor de mindre salene på 
Klingenberg, Saga og Vika stadig 
ryddes for titler uten nevnever-

dig inntektspotensial. I tillegg 
får mindre filmer ofte lov til å gå 
lenger på kino enn publikums-
tilstrømningen foreskriver. I sin 
monopolsituasjon har kinosel-
skapet både hatt ressursene, og 
sett nødvendigheten av å fylle en 
kulturfunksjon, for å legitimere 
sin eksistens. 
 Når monopolet nå rives ned 
vil mye bli annerledes. Oslo Kino 
har allerede annonsert at konkur-
ransen vil føre til at de må kutte 
i filmutvalget og trolig legge 
ned saler. Strømlinjeformingen 
og kommersialiseringen av det 
kommunale aksjeselskapet har 
uansett foregått en god stund: 
Kinoene er blitt stadig mer 
sjarmløse og remabutikkaktige, 
med Ringen og Symra kino som 
foreløpige arkitektoniske bunn-
punkt. Samtidig har Oslo Kino 
søkt utenfor kommunegrensen 
og kjøpt opp seks mindre kinoer 
på Østlandet, samt Verdal og 
Kristiansund, og har 26 prosent 
av markedet nasjonalt mot SFs 
syv kinoer og 15 prosents andel. 
Alt ligger til rette for en durabelig 
slåsskamp mellom to kinoal-
fahanner om publikum i både 
Oslo og resten av landet. I et slikt 
miljø trives mindre og lavmælte 
filmer dårlig.
 

Eller kanskje ikke? Mens de to 
er travelt opptatt av å gjøre opp 
seg imellom om å bli Norges 
største, vil det åpne seg en unik 
mulighet for en mindre kino-

aktør. Savnet etter en rendyrket 
kvalitetskino i Oslo kan vanske-
lig overdrives. 
 Oslo Kino har som nevnt for-
søkt å fylle behovet gjennom å 
programmere inn de smalere tit-
lene på mindre saler i kinosentre-
ne. Slik har de på mange måter 
assimilert kvalitetsfilmene inn 
i det mer tradisjonelle tilbudet 
som består av amerikanske og 
norske produksjoner. Filmene 
er blitt ufarliggjort og demokra-
tisert, men også hatt en tendens 
til å forsvinne i mengden, godt 
hjulpet av ressurssvake smal-
filmdistributører. 

«Vår markedsstrategi er at vi er 
klare og villige til å drive kino 
hvor som helst i Norge, bare det 
er fornuftig og markedsmessig 
interessant», uttalte Oslo Kinos 
Geir Bergkastet i forbindelse 
med åpningen av deres heleide 
kinosenter i Tønsberg i fjor. 
 Det vil i fremtiden bli vanske-
lig for Oslo kommune å forklare 
nødvendigheten av å sitte på 100 
prosent av et slikt nasjonalt og 
helkommersielt mediekonsern. 
I stedet kan kommunen bruke 
noe av pengene fra et fremtidig 
nedsalg til å legge til rette for 
et robust kvalitetsfilmorientert 
kinoselskap drevet som en ideell 
stiftelse. Det eneste som trengs 
er et egnet lokale sentralt i byen, 
en kompetent ledelse med teft 
for både film og markedsføring, 
og en velvillig innstilt og finansi-
elt behjelpelig kommuneledelse. 
 Kinokrigen i Oslo handler om 
film som et pengeprodukt. Det 
bør være kommunens oppgave å 
legge til rette for at film også kan 
være kunst.

kultur@morgenbladet.no

Noisestar aNd the Fall oF 
rome
Noisestar and the Fall of 
Rome LP 
Records of the Flesh God

Ekstremt mye distorsjon her, 
men mer episk og catchy enn 99 
prosent av det vi ellers tenker 
på som støymusikk. Mest episk 
på 33 rpm, mer catchy på 45 (det 
står ingen hastighet notert på 
utgivelsen). Den generelle atmo
sfæren er litt som å luske rundt 
alene i ruinene etter en storby i 
troen at man er den siste overle
vende, når man plutselig hører 
en transistorradio der batteriene 

er på vei til å dø ut spille noe du 
mener å ha hørt tidligere i en 
drøm rett før du våknet, men så 
forvrengt og forstyrret at du aller 
mest setter pris på det som spor 
av intelligent liv. Jeg liker virkelig 
denne altså. Av alt sært som hav
ner i min postkasse tilhører den 
avgjort toppsjiktet.

Hellebou presents: Res-
huffling Forest (Hellebou 
Vol. 3) 
Holodeck, Oslo

Som en konsekvens av en artist 
residency på en hytte i Telemark 
lanseres denne årlige utgivelsen 

– skjønt jeg aner ikke hvorvidt 
dette er en fanzine, dobbel cd 
eller tykk bok eller alt det oven
stående pakket sammen i en 
pleksiglassperm. Det spiller hel
ler ingen avgjørende rolle. En del 
kjente navn er involvert i denne 
hyttebaserte produksjonen, 
deriblant Oslobandet Okkulto
krati. Lanseringen er en event i 

seg selv, med performance av 
Matilda Carlid – som jeg faktisk 
har vært lærer for i et tidligere liv 
et helt annet sted. Det er godt 
tiden går, men jeg har begynt å 
samle på slike utgivelser siden 
det i det minste har en form for 
varighet i denne lunefulle verden 
av kontinuerlig destruksjon.

haNNe kolstø 
Konsert 
6. oktober Garage, Bergen 
7. oktober Tou Scene Stavanger

Du kan fortelle til dine barnebarn 
at du så Hanne Kolstø live i 2011, 
eller du kan skamme deg over at 
du ikke gjorde det. Debutplaten 
er den sterkeste norske utgivel
sen siden Motorpsycho lanserte 
Demon Box i 1993, og min egen 
erfaring av å se henne live har 
fått meg til å si høyt at hun er 
bedre enn Beatles. Tro meg, det 
er så stort, og dere trenger vir
kelig dette. Vinden blåser i en 
annen retning etterpå. 

Olsson anbefaler
 Tommy Olsson gir deg hver uke sine kunstan
befalinger.
diverse kuNstNere 
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I mitt hode har det 
aldri vært noen tvil 
om at McAlinden 
egentlig hele tiden 
har vært en maler.

Stort format: Mikkel McAlinden er en av landets mest panoramiske kunstnere. Her 
venter pressekorpset på presidenten.  Foto: mikkel mcaliNdeN

I skyggen av kinokrigen

KOMMENTAR
Ulrik Eriksen 

Introduksjonen av 
SF Kino i Oslo burde 
berede grunnen for 
en ideell kinoaktør i 
hovedstaden.

Kultur Film

Alt ligger til rette for 
en durabelig slåss
kamp mellom to 
kinoalfahanner.


