
 

 

Et bildekk og et flak lilla plast ligger i gresset ved bakhjulet på en gammel Ford. Det er en nesten 
døsig stemning med fuglekvitter og dempet snakk i bakgrunnen. Det håndholdte kameraet 
panorerer langsomt mot venstre, glir langs bilsiden…forbi et hjulkryss i det bakre bildekket.. før det 
stopper opp i noen sekunder ved jenta som sitter i førersetet med hendene på rattet. Deretter 
fortsetter kameraet mot venstre, noe virrete som om det ikke vet hva det leter etter. Vi ser et åpent 
panser og motoren. Det står en rødhåret gutt og kikker ned i den. Han gir en beskjed til noen som 
befinner seg utenfor bildet. Det klippes til et nærere utsnitt av motoren. Kameraet glir sakte over 
rør, kabler og plasttanker med gule lokk, før det rykker litt tilbake så gutten kommer til syne igjen.  
 
I Pil og bue (2016), Camilla Figenschous første langfilm inviteres tilskuer inn i et faktisk miljø, et 
hestesenter i Bø i Vesterålen. På Bjørkengen gård driver biologen Tiu Simæle og legen Anders 
Svensson et behandlingsprosjekt for vanskeligstilt ungdom der kroppsarbeid og ulike typer arbeid 
med hest står i fokus. Stell, ridning, hestemassasje og pil-og-bue-skyting fra hesterygg er noen av 
aktivitetene ungdommene får prøve seg på. På gården tilbyr de også hesteassistert psykoterapi, 
en behandlingsform der hestens evne til å lese og forstå kroppsspråk brukes til å synliggjøre 
menneskelige atferdsmønstre. Filmens styrke ligger i hvordan den ved hjelp av et minimalistisk 
plott og et sensitivt kameraarbeid lar miljøet og landskapet nærmest snakke for seg selv, mer 
«direkte» enn om det skulle presenteres i en fortelling eller i en tradisjonell dokumentar.  
 
Med Pil og bue videreutvikler Figenschou et sofistikert og egenrådig filmspråk som er godt etablert 
i hennes foregående kortfilmer. Kortfilmene Det begynte å bli ingen natt (2010) og Å åpne, å se 
(2012) har både et kontrollert og intuitivt kameraarbeid og en imponerende følsomhet for detaljer. 
Den første skildrer et gryende begjær hos en ung jente som er ute en sommernatt med sin 
lekekamerat i et landskap i Lofoten. Den andre viser en flokk med barn som dissekerer en død nise 
på en strand på en måte som gjør skillet mellom uskyldig lek og skadefryd utydelig. Begge filmene 
domineres av lange, dvelende tagninger, lite dialog og et kamera som nærmest opererer 
uavhengig av plottet.  
 
Figenschous stil står i slektskap med et type film som har gjort seg bemerket på festivaler verden 
over det siste tiåret. De stringent komponerte og kontemplative skildringene av klassefriksjon og 
eksistensiell uro hos mexicanske Carlos Reygadas (Japón, Battle in Heaven, Stellet Licht, Post 
Tenebras Lux), de mer surrealistiske og dels selvbiografiske ”ambient” - filmene til thailandske 
Apichatpong Weerasethakul (Syndromes and a Century,  Tropical Malady, Uncle Boonmee Who 
Can Recall His Past Lives), de musikalske og drømmende dokumentarene til israelsk-amerikanske 
Alma Har’el (Bombay Beach, LoveTrue) og argentinske Lisandro Alonsos utforskning av ritualer i 
ulike former for manuelt arbeid (La libertad, Los Muertos, Liverpool). Langsomt tempo, få klipp, 
skjelettaktige plott og bruk av amatørskuespillere framfor profesjonelle skuespillere er noen av 
virkemidlene som kjennetegner dette filmatiske landskapet. Fenomenet er blitt kalt «sensorisk 
realisme», en betegnelse som understreker hvordan filmene framfor å være psykologisk 
forankrede fortellinger, framhever filmmediets konkrete og sanselige kvaliteter.  Sensorisk realisme 
er blitt knyttet til en intensivering og «overdreven» bruk av metoder som forbindes med klassisk 
filmatisk realisme slik den ble beskrevet av den innflytelsesrike filmteoretikeren og kritikeren André 
Bazin på 1940-tallet.  
 Bazin var kritisk til de manipulerende egenskapene ved klassisk, sømløs film, og formulerte 
sin poetikk i opposisjon til hvordan den sømløse (Hollywood) fortellingen skjuler sitt moralske og 
ideologiske budskap. Den analoge fotografiske prosessen ga i følge Bazin filmen en unik tilgang 
på et ubesudlet avtrykk av til virkeligheten. På bakgrunn av denne overbevisning skrev han i 
entusiastiske vendinger om filmskapere (hovedsakelig dem vi i dag knytter til italiensk 
neorealisme) som framhevet denne egenskapen ved mediet gjennom for eksempel bruk av 
amatører framfor skuespillere, naturlige opptakssteder framfor studio og varige tagninger heller 
enn hyppige klipp.  
 Figenschous filmatiske univers, og spesielt Pil og bue illustrerer hvordan disse strategiene 
er intensiverte og mer dominerende i samtidsfilmen. For Bazin utgjorde virkemidler som lange 
tagninger og bruken av amatørskuespillere en mer virkelighetstro måte å fortelle på. Til syvende og 
sist er stilgrepene underlagt et narrativ. I Pil og bue forsterker ikke virkemidlene en fortelling. 



 

 

Snarere bidrar det dvelende kameraet og de «ultralange» tagningene til at tilskuer nærmest 
glemmer plottet. Enkeltøyeblikket står over den lineære fortellingen. Mennesker, objekter og natur 
betraktes med den samme interessen i en form for likestilt dramaturgi. Figenschous metodiske 
tilnærming gjør at nærværet av det faktiske fysiske landskapet, av tingene og av personene bak 
karakterene blir framtredende. Dette bidrar til at tilskuer aktiveres mer kroppslig enn i klassisk, 
sømløs film der identifikasjon med bestemte karakterer og innlevelse i en handling er bærende. 
Som med flere av de ovennevnte filmene, unndrar Pil og bue seg etablerte merkelapper. Vi 
befinner oss mellom fiksjon og dokumentar, mellom spillefilm og en nærmest antropologisk «felt-
film», mellom fortelling og dokument. 
 
Figenschous måte å blande virkelige personer med profesjonelle skuespillere på forsterker den 
hybride og nærmest anti-psykologiserende tilnærmingen. Vi følger hovedsakelig tre karakterer: Jan 
Ivar, Mildred og Mia. De to førstnevnte er faktiske beboere på Bjørkengen som har fått 
arbeidspraksis gjennom NAV. Mia, en kvinne i 30-årene fra Oslo Vest som ankommer gården i 
starten av filmen for å gjennomgå hesteassistert terapi spilles av Anna Katharina Haukeland. Dette 
er filmens eneste skuespillerer. Til tross for at tilskuer anslagsvis gis visse forventninger til at det er 
henne vi skal identifisere oss med, følges ikke dette opp på klassisk vis. Mias bakgrunn eller 
motivasjon for å gjennomgå terapi, avsløres ikke og tilskuer får ikke mer tilgang på henne enn på 
de andre karakterene. Figenschou borer verken i enkeltskjebnenes fortid eller staker ut en retning 
for dem. Mia forblir nærmest en skisse, et eksempel mer enn en karakter. I enkelte scener er det 
som om hun er katalysator for å komme nærmere ungdommene som faktisk bor på gården.  
Til tross for at Jan Ivar og Mildreds arbeid og omgang med hester synes å ha gitt mening til livene 
deres, unngår filmen å peke mot en lykkeligere og mer tilpasset framtid for ungdommene eller å 
bekrefte effekten av Bjørkengen prosjektet. Det er som om filmen forsterker sårbarheten deres i å 
insistere på et «her og nå» som det eneste de har. Det ligger også som et tydelig premiss i filmen 
at alle trenger terapi, enten det er gjennom arbeid eller kommunikasjon med dyr, gjennom samtale 
eller ved å slåss med en venn «helt uten aggresjon, kun som sport» slik Jan Ivar uttrykker det i et 
av filmens mest åpenbart dokumentariske øyeblikk.  
 
På et nivå kan filmen oppleves som et forsøk på å gi tilskuer et slags «filmisk mindfullness» der de 
dvelende bildene og framhevingen av enkeltøyeblikk over plott gir en «terapeutisk» pustepause. 
Samtidig har filmen en subtil, men ikke desto mindre kritisk slagside gjennom hvordan den unnlater 
å psykologisere til tross for at terapi er et hovedmotiv. En vesentlig trend innen terapiformene vi 
kjenner i dag er knyttet til individets selvrealisering og «quick fix». Pil og bue er en rørende 
påminnelse om at det er noe grunnleggende galt med dette premisset. For hvilken virkelighet og 
med krav til hvilke egenskaper  skal man fikses for? Filmen presenterer ikke Bjørkengen som en 
mellomstasjon, et sted der man skal knas og bearbeides for et mer veltilpasset liv i storsamfunnet. 
Snarere inviteres tilskuer med inn i et velfungerende og nærmest ordløst mikrosamfunn, et 
fellesskap med koder og verdier for samhandling som i dag i beste fall er uforståelig og i verste fall 
provoserende. Tiden står stille, ingen produserer noe eller måler noe. Ingen kniver etter å ta ordet 
eller kontrollen. Ingen er redusert til sine siste bragder, og ingen skal noe sted. I løpet av terapien 
erkjenner tvert imot Mia at hun slett ikke ønsker å kontrollere eller beherske hesten. Og kameraet 
slipper henne også av syne i dette øyeblikket og lar henne være. 


