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Etter den vellykkede presentasjonen av videoen ”Refugee Talks” i 1998, som ble 
innkjøpt til Henie Onstad samlingen og vist under ”Refuge” utstillingen sommeren 
2002, har Andrea Lange nå laget et nytt arbeid for kunstsenteret. Det er et verk i 
tre deler, satt opp mot vår tids dystre bakgrunn, der siviliserte stater kriger mot 
hverandre og kjærlighet og vennskap ikke later til å kunne bryte igjennom 
barrierene av kulturelle og religiøse misforståelser. De fleste av opptakene ble 
gjort i løpet av ukene med amerikansk og britisk bombing av irakiske byer våren 
2003. Verket formidler en hyllest til livet, vennskapet og betydningen av å tilhøre 
en familie, en gruppe og en nasjon. Bildene minner oss om at det å elske og 
bygge varige vennskap først læres innad i familien. Vårt forhold til andre individer 
og grupper springer ut fra dette vitale utgangspunktet, og evner å krysse store 
avstander i tid og rom. Dette er noe vi lærer å verdsette når liv går tapt.  
 
Verkets bakside anslås ved den uskrevne delen av tittelen (neste gang dør vi), 
og redigeringen av lyd og bilder antyder en mørkere undertone av den 
portretterte virkelighet. En atmosfære av uro omgir det hele, til tross for den 
livslysten som preger de lekende barna, den dansende kvinnen, de syngende 
festglade menneskene og det sovende barnet. Et mulig tap av familie, venner og 
barn representerer den andre siden av dette arbeidet. Denne dualiteten blir 
tydeliggjort ved fremføringen av en ironisk russisk folkesang som beundrer de 
døde for å være de eneste som virkelig er frie. En samlet fortolkning av Langes 
billedbruk får verket til å svinge mellom en dyster bakgrunn og en munter, 
feststemt forgrunn. Døden blir en uskyldig lek i barnehagen, der barna kaster seg 
på bakken. Barn som troskyldig vifter med flagg og avspillingen av den norske 
nasjonalsangen, fremstår som motsetninger til vår tids politiske ytterpunkter i 
form av sjåvinisme og fanatisme. Den fredfyltheten som preger et uskyldig, 
sovende barn er på samme tid både virkelig og kunstig, og understreker vår 
sårbarhet overfor våre dagers hensynsløse politiske herjinger. En irakisk 



vuggevise som kunstneren synger på arabisk over bildet av sin sovende datter 
utgjør en gjentagelse av det universelle mor-datter forholdet, men det plasserer 
også verket i den konfliktsonen hvor Vesten møter Østen. Det understreker 
nødvendigheten av å koble det som oppleves som fremmed til språket; til å forstå 
hvordan andre formidler følelser rent verbalt. 
 
Dilelol, mitt barn – du barnet mitt 
Din fiende er en svekling 
Langt borte i ørkenen 
 
Vinden slo i døra 
Var det mine kjære som banket? 
Det var ingen. Vinden lurte meg 
 
Akkurat som på 70-tallet, da en ung generasjon brakte et budskap om fred rettet 
mot militær aggresjon og danset til protestsanger mot krig, gjentar Langes 
danser (hennes søster) rent symbolsk denne kjærlighetsytringen til livet, men 
dansen er filmet i mørke med infrarødt lys for å innfange den underliggende 
dysterheten i det tilsynelatende sorgløse opptrinnet. Lydsporet hamrer inn det 
enkle men nesten arrogante spørsmålet ”Hva er på gang, og hvordan har du 
det?” 
Når familien samles til fødselsdagsselskap feirer de et langt liv som har utvidet 
og forsterket familieenhetens nettverk av kjærlighet og vennskap. 
Fødselsdagssangen blir etterfulgt av en munter russisk vise, som med 
humoristisk ironi forteller historien om to venner som dør i en ulykke mens de er 
på vei for å begrave en tredje venn. 
 
Gavin Jantjes 
 
 
 
Musikk: 
"Ja, vi elsker dette landet" av Bjørnson og Nordraak, 1869. 
"Dilelol", tradisjonell irakisk vuggesang sunget av kunstneren og Ali Emad Sabih. 
"Maybe The People Will Be The Times Or Between Clark And Hilldale" av det 
amerikanske bandet Love, 1968. 
Den svenske fødselsdagssangen "Ja, må han leva" sunget av kunstnerens 
familie og venner. 
"Den døda" av den opposisjonelle russiske sangpoeten Vladimir Vysotskij (1938-
80) fremført av Carina Molander. 



 
 
 


