
 

Standhaftige sjeler
Grøsserthrilleren «Mørke sjeler» har hatt en trang fødsel. Den sta fransk-
nordmannen César Ducasse og hans kompanjonger nektet å la seg
stoppe av begrensede midler, og til helgen er filmen endelig klar for
kinopremiere.
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Independent film blir ikke mer independent enn «Mørke sjeler». Ducasse har skrevet
manus og delt regi med kompisen Mathieu Peteul, og på produksjonssiden har kona
Maria deltatt. På toppen av det hele har de startet eget distribusjonsselskap og
kinodistribuerer filmen for egenhånd.
 
VOLDELIG SPIRAL
Ducasse er selvsamme mannen som for noen år siden lagde sci-fi filmen «Lies Inc.», og
FilmMagasinets redaktør husker ennå en sta og entusiastisk franskmann som kom opp
på vårt kontor og prakket på oss en DVD-kopi og insisterte på at den skulle anmeldes.
Det gjelder å ikke gi opp så lett.
 
- Sammenlignet med debutfilmen din, «Lies Inc.», så har du denne gangen jobbet
med skuespillere med litt mer ballast. Har det gjort noe utslag på din måte å jobbe
på?
- Det er alltid behagelig å jobbe med skuespillere som forstår hva man mener med en
gang. I og med at vi hadde lite penger så hadde vi mange stillinger på en gang. Det var
derfor avgjørende å kunne stole på skuespillerne. De gjorde en helt utrolig bra innsats, og
det gjaldt dem alle sammen! Morten Rudå mottok faktisk en pris for beste mannlige
skuespiller i Melbourne i Australia.
 

Kristen Stewart som Snøhvit.
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Julenissen finnes, og han skal ta
rotta på The Boogeyman.
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- Vi har sett traileren noen ganger, men har ikke blitt stort klokere på hva «Mørke
sjeler» egentlig handler om. Det er noe gufne zombie-greier, tydeligvis.
- «Mørke Sjeler» er en skrekkfilm som handler om smitte og spredning av ondskap. Dette
er ikke representert ved et virus, men ved en sort substans som minner ganske mye om
olje.
 
- Vi følger Morten, en familiefar hvis datter er blitt overfalt av en gærning med drill. Morten
vil ta hevn og han vikler seg inn i en ond voldelig spiral når han prøver å finne ut hvorfor
flere og flere ender opp i samme tilstand som datteren.
 
- Du har delt regi og manus med Mathieu Peteul, som vi må innrømme er ukjent for
oss. Kan du fortelle litt om ham, og om samarbeidet deres?
- Mathieu og jeg møttes for over ti år siden, på filmskolen i Paris. Vi fant tonen med en
gang og har jobbet mye sammen siden. Vi har begge ganske sterke personligheter, og
krangler hele tiden på opptak. Men det er alltid til det beste for filmen.
 
ONDSKAP SOM SPRER SEG
- Hvordan fikk dere ideen til «Mørke sjeler»?
- Manuset ble utarbeidet over lang tid i Oslo og Paris. Vi gikk ut ifra en grunnidé; en
ondskap som sprer seg uten at man kan gjøre noe med det, eller forstå hvor den kommer
fra. Vi ville begynne filmen som en klassisk slasher, for så raskt bevege oss over i
fantastic-sjangeren. Vi ønsket å bryte konvensjonene og endre sjangerfilmens klisjeer. Vi
ville ha en historie som var både en horrorthriller samtidig som den beskriver et gripende
familiedrama, alt bygget på frykt, Mørkets underverden og religiøs mystikk.
 
- De surrealistiske elementene i filmen er bare et påskudd for å kunne utdype originale og
skeive situasjoner med et snev av ironi og bakenforliggende humor. Vi begynte å skyte
filmen kronologisk, noe som ga oss mulighet til å endre på elementer i manuset
underveis, og samtidig rette oss etter budsjettet vårt.
 
- Filmen er spilt inn på et veldig lavt budsjett, hvordan lar det seg gjøre?
FilmMagasinet får nemlig ganske mange henvendelser fra unge, ivrige filmskapere
som jobber på nullbudsjett, kanskje de kan plukke opp noen tips fra dere.
- Det kostet oss ca. 1 million kroner å lage denne filmen. For oss er dette en stor sum. Vi
har derfor filmet etappevis og jobbet mye mellom opptakene for å kunne kjøpe filmruller
og leie utstyr. Maria jobber som scenograf, og jeg som klipper.
 
- Filmen ble spilt inn fra juni 2007 til januar 2010, noe som av og til medførte store
vanskeligheter i forhold til kontinuitet. Det kunne gå to år mellom opptakene til to bilder i
samme scene! Det er svært krevende, både fysisk og mentalt, så man må være skikkelig
motivert og aldri gi opp.
 
- Det beste rådet jeg kan gi til de som ønsker å lage film er å filme, filme, filme. Og da
helst med et filmkamera. Kjøp et Super 8mm eller 16mm på Ebay, og fremkall filmen i
utlandet. Det koster lite, og det å jobbe med filmruller er en ypperlig måte å utvikle
regiteknikk på. I og med at hvert bilde koster, så må man tenke seg nøye om før man
skyter.
 
NULL STØTTE
- Hvor mye handler om flaks og trynefaktor, og hvor mye handler om dyktighet for
at man skal kunne få pengestøtte til å lage film i Norge?
- For å være helt ærlig, så vet jeg ikke. Vi har ikke fått noe støtte til denne filmen, vi har
stått for alt selv. Men hvis jeg skal si min mening, så er det å la en håndfull statsbetalte
personer bestemme over det filmatiske landskapet i Norge, en noe egenrådig idé. Statlig
støtte er selvfølgelig bra og viktig, men når ingen produsenter vil lage noe som helst uten
den, så er det problematisk. Dette er kanskje mine franske og sære meninger. Men for å
gjøre det kort, og uten å støte noen, så kan jeg nok si at våre alternative arbeidsmetoder
nok ikke passet inn i filmfondets ferdigutformede rammer.
 
- Dere skal distribuere filmen selv. Fortell litt om hvorfor og hvordan.
- Etter å ha jobbet med dette i tre år bestemte vi oss for at vi ville starte et
distribusjonsselskap og distribuere filmen vår selv. Flere sa nei uten engang å ha snakket
med oss eller sett filmen, og noen viste litt interesse men ville ikke investere.
 
- Vi fikk høre at det måtte et markedsføringsbudsjett til på en til to millioner for at det
skulle være interessant for dem å jobbe med oss, og at det var umulig å distribuere en
film for mindre enn dette.
 
- En annen sa til oss: «Hva er de hvite flekkene som beveger seg på skjermen?». Da jeg
skjønte at det var kornstrukturen i bildet han snakket om tenkte jeg at det var kanskje like
greit om vi distribuerte den selv. Pipen fikk selvfølgelig en annen låt da vi begynte å vinne
priser med filmen, men da hadde vi bestemt oss for at vi ville kjøre løpet ut på egenhånd.
Fordelen ved dette er at vi lærer enormt mye underveis.



 
FANTASTIC
- Hva synes du om norsk film? Hva kan «Mørke sjeler» tilføre?
- I de siste årene har jeg fått inntrykk av at det skjer mye innen norsk filmproduksjon, men
dessverre lite innen fantastic-sjangeren. Her synes jeg «Den brysomme mannen» var
interessant. Jeg skulle ønske Norge kunne produsere filmer som f.eks. «La den rette
komme inn». Jeg tror «Mørke sjeler» vil finne sitt publikum og håper at den vil åpne dører
for flere filmer i denne sjangeren.
 
- På listen over de 50 største filmsuksessene gjennom tidene er 40 av dem fantastic-
filmer. Så det er definitivt et marked for det. «Trolljegerens» publikumstall viser det
samme.
 
- Ellers, nye prosjekter på gang etter «Mørke sjeler»? Vil publikumstallene avgjøre
om du kommer til å fortsette å lage film?
- For meg er film viktig, både pedagogisk og kulturelt. Det dreier seg ikke bare om en
morsom hobby. Hvis «Mørke sjeler» blir godt mottatt, så er det bra. Men jeg kommer til å
fortsette å lage film hele livet uansett. Jeg har for tiden fem prosjekter i ulike sjangere
under utvikling, og håper inderlig at jeg denne gangen vil finne en norsk produsent som
jeg kan samarbeide med. Norge er et land som gir meg mye inspirasjon og jeg håper å
kunne lage flere filmer her.
 
«Mørke sjeler»har premiere 14. januar.
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