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Somar Jbawi, 2019
Somar Jbawi (1975 SY)

Residenssi joulukuu

Elokuva-stilElokuva-still

Eurassa, kuva Maikki Kantola

Elokuvassa 4 O'Clock at Paradise yhden päivän aikana seitsemän henkilön kohtalot

kietoutuvat toisiinsa elämän, kuoleman ja tarinoiden kaupungissa. Elokuva tutkii

syyrialaisten sielujen syvyyksiä, joita vainoaa paikan kirous, kun ei ollut enää muuta

paikkaa paeta kuin oma sisäinen maailma. Samalla kun kaikki sortui Damaskoksen

kaduilla hiekkalinnan tavoin niin myös jotain sortui sisimmässä: tavat, ideologiat ja

isänmaa. Tekstitys englanniksi. Vapaa pääsy. K16.

Lyhytelokuvien esitykset joulukuun aikana Raumalla sekä Porin Lyseon lukiolla,

Euran yläasteella ja Euran lukiossa liittyvät Somar Jbawin alulle panemaan

taideprojektiin Movies on Rails (MORS), joka lähestyy elokuvan keinoin historian

suurimman ihmisvirran liikehdintää sitten toisen maailmansodan. Hän aloitti

projektinsa Saksassa Regensburgin taiteilijaresidenssissä ja se on jatkunut

Münchenissä, Hampurissa, Bonnissa ja Berliinissä.

Satakunnassa Somar Jbawi esittää elokuvia, jotka hän on editoinut. Niissä hän

keskittyy Syyrian kriisin inhimilliseen puoleen. MORS onkin saanut alkunsa Jbawin

uskomuksesta, että kaikilla pakolaisilla on melkein sama tausta ja olosuhteet. Itse

hän asuu pääasiassa Damaskoksessa.

Somar Jbawin leikkaamat lyhyelokuvat ovat Checkpoint, joka esittää lapsen

viattoman näkökulman sotaan; Adam, jossa lapset löytävät ilon ja toivon huolimatta

ympäröivästä todellisuudesta sekä Jacket nuoresta miehestä, jonka unelmat

luhistuvat vaimon hukkuessa pakolaisaallon aikana. Tarina pohjautuu pääosan

esittäjän kokemaan todelliseen tapahtumaan, mutta elokuvassa suru ilmaistaan

runollisena tanssina. Elokuvien muutamat vuorosanat on tekstitetty englanniksi.

Checkpoint (Tarkastuspiste), 2014. Ohjaus Sondous Barhoom, leikkaus Somar Jbawi.

7’00''

Adam, 2018. Ohjaus Mohammad Mouradi, leikkaus Somar Jbawi. 7'00’’

Jacket (Takki), 2015. Ohjaus Ahmad Chaaban, leikkaus Somar Jbawi. 6’52’’

Taiteilijatapaamiset 9.12. klo 14.00 Lokki-talolla ja klo 18.00 Tammelassa yhdessä

texasilaisen valokuvaajan Thomas Cumminsin kanssa, joka on residenssissä

työskennellyt Vanhassa Raumassa yövalokuvien parissa.

Kohtaamisia kylällä -iltamat 13.12. Kauttuan kylätalolla järjestävät Euran kunnan

maahanmuuttajakoordinointi sekä kulttuuritoimet, Koti kylään -hanke,

Pakolaistaustaisten ohjaushanke, SPR:n vapaaehtoiset Eurassa, RaumArs

taiteilijavierasohjelma sekä Taiteen edistämiskeskus.



 (http://www.resartis.org/)  (http://www.taike.fi/)

(http://www.rauma.fi/)  (http://www.erkkipaasikivensaatio.fi/)

(http://www.vakka-suomennuorisosaatio.fi/)  (http://lastenkulttuuri.fi/)

(http://www.raumantaidemuseo.fi/)  (https://skr.fi/)


