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Jeg er både glad og svært stolt over å kunne ønske dere alle velkommen til denne
premieren av Andrea Langes nye videoverk: Movements in Sleep.

Det er virkelig et bemerkelsesverdig verk dere skal se. Gjennom et særegent og
gjennomarbeidet lydspor makter denne videoen å omskape en kompleks virkelighet til en
visuell sang: En sang som påkaller en sterk følelse av nærvær og utsatthet, uten at verket
låser sine egne fortolkningsmuligheter, eller mister sitt allmenngyldige preg.

Det er mange grunner til at jeg valgte ut arbeidene til Andrea Lange til dette
filmprogrammet. Jeg skal nevne to av dem her: Den første grunnen er at videoene preges
av en utrolig fin rytme og en tydelig vilje til å betrakte forholdet mellom lyd og bilde som
et konseptuelt verktøy. En annen grunn ligger i arbeidenes vilje til å forholde seg til
mennesket.

I invitasjonen som ble sendt ut i forkant av denne premieren koblet jeg Movements in
Sleep opp mot Hannah Arendt, og den koblingen vil jeg gjenta nå fordi jeg synes det er et
sterkt slektskap mellom Arendts tanker og Langes lydlige og visuelle uttrykk  – det er
ikke bare i denne videoen, men også i de tidligere verkene som skal vises her i dag.

Ett fellestrekk ved dem synes å være vilje til å peke på menneskelige posisjoner og til å
plassere dem inn i en kontekst som gjør at vi må reflektere over dem. Denne
identifiseringen av menneskelige posisjoner gjøres alltid med en dyp respekt fra Langes
sin side, og de peker på noe viktig: Menneskelighet er ikke et privat anliggende. Det er
fellesskapets ansvar å frembringe menneskelighet.

Som Hannah Arendt påpekte i sin filosofisk-politisk teori, kan vi bare realisere vår
menneskelighet gjennom handling og tale rettet mot et fellesskap. Og de handlinger vi
retter mot et fellesskap vil alltid måtte forholde seg til frihet: For noen vil frihet skapes
gjennom handling, for noen vil den forsvinne. Den erkjennelsen tror jeg aldri jeg har
kjent så sterkt som etter å ha sett Movements in Sleep for første gang.


