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Kun de døde har set enden på krigen
Rå dokumentar går
imponerende tæt både
på den amerikanske
og den jihadistiske front
i Irak-krigen.
tv-dokumentar
Dokumania: Islamisk Stat – år 0.
DR 2, 77 minutter, i aften kl. 20.45
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et er det ultimative dilemma, en
krig kan sætte et menneske i:
En mand ligger på jorden. Den
mørkerøde pøl breder sig fra hans hjerneskal, han er ved at forbløde. I lommerne
finder de amerikanske soldater to våbenmagasiner, der understøtter deres mistanke om, at manden er al-Qaeda-kriger.
Men de ved det ikke, og nu er livet ved
at sive ud af ham.
Få minutter tidligere har soldaterne
skudt ham, fordi han opførte sig mistænkeligt. Men hvad nu?
Skal soldaterne lade
manden dø uden at få
vished for, om han er
skyldig? Eller skal de
hjælpe en formodet
JAKOB SHEIKH
fjende og redde ham, så
han kan komme for en
dommer og få mulighed for at bevise sin
uskyld? Kan menneskets moral overhovedet holde til andet?
Svaret er ja; soldaterne lader manden
dø, selv om de kunne have hjulpet ham.
»Jeg siger ikke, at du skal redde ham«,
som en af soldaterne siger til feltlægen.
Imens siver blodet videre ud af mandens nu næsten livløse krop.
»Skal vi evakuere ham?«, spørger en af
amerikanerne forsigtigt.
»Nej, svinet er sgu død«, replicerer en
anden.
Men det er han ikke; maven kramper
stadig, og han gisper. Soldaterne sidder
bare og kigger på. Nogle af dem griner ligefrem.
Til sidst lægger en af soldaterne et
håndklæde over mandens hoved som for
at dække over virkeligheden og mandens
stædige kamp for at trække vejret. Indtil
han til sidst ikke kan mere.
Scenen er et af de dramatiske højdepunkter i dokumentaren ’Islamisk Stat –
år 0’, og den foregår syd for byen Baquba i
Irak i 2007. Fire år efter at den amerikanske præsident George Bush invaderede
landet og snart efter erklærede, at indsatsen var en ’mission acomplished’, har krigen nu udviklet sig til et mareridt med en
stædig antiamerikansk modstand, daglige selvmordsangreb og en sekterisk bor-

TÆT PÅ. Den adgang, som journalist
Michael Ware (i midten) har til de
militante islamister under Irakkrigen,
er dokumentarens helt store styrke.
Foto: Dogwoof

gerkrig, der tilsammen koster tusindvis
og atter tusindvis af civile menneskeliv.
Når vi som seere kan komme så usædvanlig tæt på, skyldes det dokumentarens
australske ophavsmand og fotograf, Michael Ware. Som ung journalist udsendes
han i 2003 til Irak af Time Magazine for at
dække den amerikanske invasion, og
med sit lille lommekamera filmer Ware
undervejs begivenhederne, som han ser
dem fra krigens frontlinjer:
Vi er med, når amerikanerne bomber
Bagdad og vælter den berømte statue af
Saddam Hussein. Vi er med, når irakerne
langsomt opdager, at de bedre tider, de
havde håbet på efter invasionen, ikke

kommer og tværtimod er blevet til mere
vold. Og vi står lige ved siden af, da den
jordanske ambassade bliver udsat for
Irak-krigens første selvmordsangreb – en
angrebsform, der hidtil havde været
ukendt i landet, men efter invasionen
skulle blive hverdag.
De brutale billeder af bombemissioner
og halshugninger er voldsom kost for seeren, men man fornemmer også, hvor
hård kost det har været for Michael Ware.
Som han siger om situationen med den
forblødende mand og om, hvorfor han ikke selv greb ind:
»Måske var både jeg og soldaterne blevet forskruet indeni«.
På den måde er dokumentaren ikke
blot et billede på en altødelæggende krig,
men også et billede på ham selv og den
forråelse, der er ved at ramme ham.
AT WARE KOMMER så tæt på den amerikanske front, er kun det næstmest impo-

nerende ved hans film. Som en af meget
få vestlige journalister lykkes det ham i
hans år i Irak at komme sjældent tæt på
amerikanernes hovedfjende: de militante jihadister, der
under ledelse af
jordaneren
Abu
Musab al-Zarqawi
kæmper mod det,
Vi er
de opfatter som en
skræmmende
besættelsesmagt.
tæt på,
Vi hører således
og det er
både jihadisterne
skræmmende
råbe ’Allahu akbar’,
god formidling før de drager i
kamp, og de amerikanske tropper samle sig i et religiøst
kampråb med bønnen til den ’himmelske fader’ før et indtog i byen Fallujah.
Det er i sig selv ganske unikt at få en
krig at se fra begge fronter i et og samme
værk. Og det er særlig unikt at opleve krig
formidlet på en måde, der klæder én på til

delvis at forstå, både hvorfor amerikanerne uden skam lader mænd forbløde eller
råber ’Ludersønner!’ i de irakiske gader,
og hvorfor jihadisterne ser sig som heltemodige modstandsfolk, der kæmper deres folks sag mod besættelsesmagten.
UD OVER DE mange unikke optagelser –
Michael Ware viser os blandt andet private bånd, der formentlig er de allerførste
optagelser af guerillaangreb i Irak-krigen
– og den ærlige refleksion over de mange
dilemmaer, en krig byder en journalist,
der dækker krigen fra begge sider, er filmen interessant i en helt nutidig kontekst. For skal vi forstå Islamisk Stat, der af
vestlige statsledere er blevet udpeget som
vor tids hovedfjende, er den amerikanske
invasion af Irak helt central.
I Anbar-provinsen, hvor flere centrale
scener i dokumentaren foregår, grundlagde Zarqawi nemlig det netværk af militante islamister, der skulle bekæmpe

Laurbær til moderne
barokorkester
25 år med Concerto
Copenhagen blev fejret
med nykomponerede
Vivaldi-årstider og obospil
på højeste niveau.
Klassisk
Concerto Copenhagen. Alfredo Bernardini,
Julia Doyle, Jakob Bloch Jespersen. Tivolis
Koncertsal. Lørdag
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Concerto Copenhagen. Alfredo Bernardini,
dir.: Magnus Fryklund. Tivolis Koncertsal.
Søndag
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en græske gud for sangen er musikalsk og festlig, men også krigerisk og aggressiv, da han i Tivolis
Koncertsal i lørdags jagter den stakkels
Dafne rundt på scenen. Apollon vil bare
ha’ den underskønne nymfe fra græsk
mytologi. For at slippe for hans aggressive flirten skaber hun sig til sidst om til et
laurbærtræ. Apollon begræder det – men
fra da af vil han krone de største helte
med laurbærblade fra hendes træ.
Concerto Copenhagen fejrer 25 års jubilæumsfestival – fire koncerter fordelt over

tre dage. En stor mundfuld for barokorkestret, der siden 1999 har haft den sprudlende Lars Ulrik Mortensen som kunstnerisk leder. Orkestret optræder faktisk
mest i udlandet i disse år, hvor de allerede
har modtaget flere laurbær i form af internationale priser og anerkendelser.
I weekenden begik de igen små genistreger. De havde inviteret en af verdens
førende barokoboister med til festen – Alfredo Bernardini var uhyre veloplagt både lørdag og søndag med Händel, Vivaldi
og i en nyskreven obokoncert af vores
egen Karl Aage Rasmussen. Det er det andet store scoop, orkestret har begået.
De kunne have hvilet på laurbærrene
og fortsat med at opføre tidlig musik –
Bach, Händel, Vivaldi og tidligere endnu –
på højeste niveau. Men de vil gerne udfordres og give mere kant til deres koncerter
og har derfor tilknyttet komponisten og
forfatteren Karl Aage Rasmussen, interviewet her i avisen i søndags, til orkestret
over en treårig periode. Hvordan vil en
moderne komponist gebærde sig i et barokorkester?
Händel er en stor operakomponist,
som barokorkestret tidligere har vist
med ’Julius Cæsar’ på Det Kgl. Teater, og
han skrev verdslige kantater, der fungerer
som minioperaer. I kantaten ’Apollo &
Dafne’ viste Julia Doyle, hvilken fremragende sopran hun er, og hvor stilsikkert
hun kunne skifte karakter. Orkestret var
oplagt, men ikke helt så friskt, som man
oftest hører dem.
Bernardini ledte orkestret med sin obo.
En meget levende musiker, der havde fået

NYE ÅRSTIDER. Den unge dirigent
Magnus Fryklund dirigerer Concerto
Copenhagen i Vivaldis helt nye årstider.
Foto: Jens Dresling

den særlige udfordring at spille nykomponeret musik på sit barokinstrument.
En moderne obokoncert for barokorkester med historiske instrumenter? En fortræffelig idé! Resultatet var både smukt
og fascinerende. Som et lille kammerspil
opstod en dialog mellem obo og cembalo, der samtidig havde sine temaer vævet
tæt sammen med strygerne. Deres ak-

kompagnement mindede til tider om Alban Bergs ’Lyriske suite’, og cembaloets
herlige fritonale motiver havde et fællesskab med Ligeti. Men sammen med oboen blev det sin egen musik.
»AT LEDE EFTER mørket med et lys i hånden« – sådan har Karl Aage Rasmussen
selv beskrevet det at søge efter værket i bestemt form. Med historisk korrekt opførelsespraksis og musikteoretisk indsigt
bliver dette altid et blændværk, for al fortolkning er tidsbunden. Og det har Concerto Copenhagen taget konsekvensen af,

og det har ladet Karl Aage Rasmussen lege
med Vivaldis noder i ’De fire årstider’,
hvilket blev uropført søndag eftermiddag
i en fyldt Tivolis Koncertsal. For der findes
næppe noget mere kendt eller populært
klassisk stykke musik end disse årstider.
Rasmussen legede med vores forventninger hele vejen igennem. Temaet fra
’Forår’ er de fleste mennesker så bekendt,
at det var helt oplagt at sætte et ekstra
slag ind i melodien. Dermed blev det forudsigelige i musikken brudt op, og der
opstod noget rytmisk skævt og pirrende.
Et overraskelsesmoment og med en ener-

amerikanerne og samtidig drive en kile
ind i det i forvejen betændte forhold mellem regionens shia- og sunnimuslimer.
Bevægelsen fik navnet al-Qaeda i Irak
og skulle år senere – efter Zarqawis død og
under ledelse af den nye selvudnævnte
kalif Abu Bakr al-Baghdadi – tage navnet
Islamisk Stat.
Vi er skræmmende tæt på, og det er
skræmmende god formidling. Særlig fordi Michael Ware har blik for, hvorfor amerikanerne med manglende forståelse for
det sekteriske spil selv var med til at skabe
det monster – Islamisk Stat – som nu er årsagen til endnu en krig.
At Ware til gengæld skøjter behændigt
hen over de mindst 159.000 civile liv, krigen har kostet, og som er en af hovedårsagerne til den militante islamismes opblomstring, lever man med.
For Ware lader os fra første parket se,
hvad krig gør ved mennesker.
jakob.sheikh@pol.dk

gi og pondus, som sikkert minder om,
hvordan de har oplevet musikken på Vivaldis egen tid.
I den langsomme sats blev der sat lidt
flere dissonanser ind i akkompagnementet, og i sidste sats var det, som om Rasmussen bevidst havde pillet de kedelige
og forudsigelige
toner ud. Vi har
dem jo alligevel i
hovedet! Musikken opstår netop i
Det kan varmt
et samspil med tilanbefales at
hørernes forventlade sommeren ninger og musikerkrone med
nes spillede toner.
denne særlige
I ’Sommer’ var
der sat en ekstra toVivaldine ind, så man
oplevelse
kom helt ud på stolen for at lytte ekstra godt. Havde det været den originale sats, var man sikkert
blot døset hen i sommervarmen af forudsigelighed. Men ikke her. To rytmer kom
oven på hinanden, og betoningerne blev
nyskabt, så den unge dirigent Magnus
Fryklund skulle holde tungen lige i munden. Godt sekunderet af Lars Ulrik Mortensen på cembalo i midten af orkestret.
I ’Efterår’ var de kedelige noder også pillet ud. Temaet er så kendt og i forudsigelighed på højde med ’Mester Jakob’ og på
dansk jord udødeliggjort i MC Einars ’Sorgenfri rap’, men i søndags remixet i Rasmussens noder. Frækt, men genialt gjort.
Koncerten fortjente i den grad en stor
laurbærkrans, for vi har her nogle ærværdige helte i både komponist og i orkester.
De kommende 25 år – eller de næste tre
med Karl Aage Rasmussen i orkestret – er
bestemt mere end lovende. Koncerterne
kan tilmed høres i DR’s P2 Musik 16. og 20.
juni. Og det kan varmt anbefales at lade
sommeren krone med denne særlige Vivaldi-oplevelse.
JEPPE RÖNNOW
kultur@pol.dk

