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Den amerikanske 
filmskaperen Rob 
Tregenza har fått 
med seg Mikkel 
Gaup i en spillefilm 
basert på Tarjei 
Vesaas’ dikt. Alt ble 
filmet i Telemark på 
to uker.

b SAUHERAD

Rob Tregenza fikk en diktsam-
ling av Tarjei Vesaas av sin kolle-
ga i Lichtbogen Films, Kirk 
Kjeldsen i fjor. Allerede året etter 
har denne gaven resultert i en 
filminnspilling.

– Diktene til Vesaas er vakre og 
presise, åndelige, men samtidig 
jordnære. Jeg ble lamslått av å 
lese dem, så jeg sa til Kirk at vi 
måtte lage en film, sier Tregen-
za.

Spillefilmen kalt «Gavagai» er 

planlagt vist første gang i febru-
ar 2016, på Berlin Film Festival.

Road Movie
Manuset Tregenza og Kjeldsen 
har skrevet inspirert av dikter-
høvdingen fra Vinje, går ut på at 
en tysk forretningsmann drar til 
Telemark for å få inspirasjon til 
å fullføre en oversettelse av Ves-
aas-dikt til kinesisk, som hans 
avdøde kjæreste ikke rakk å gjø-
re ferdig. Tyskeren treffer en lo-
kal turguide, spilt av Mikkel 
Gaup, som kjører ham rundt i Te-
lemark.

Begge sliter privat, med hen-
holdsvis sin døde og sin gravide 
kjæreste. En «Road Movie» og en 
kjærlighetsfilm sier Tregenza.

I løpet av filmen blir diktene til 
Vesaas framført.

Lost in translation
– Det dreier seg om språkproble-
mer på flere nivåer, både karak-
terene seg imellom og med over-
settelsesarbeidet til kinesisk, sier 
Tregenza.

– I virkeligheten har Vesaas 
blitt oversatt til 28 språk, men al-

dri til kinesisk ...
– That’s the movie’s joke, hum-

rer Tregenza.

21 scener
Rob Tregenzas tidligere filmer 
har alle blitt vist i programmet 
på Cannes-festivalen. Han har 
fått lovord av den store franske 
regissøren Jean-Luc Godard.

Opptakene til filmen har 

skjedd flere steder i Telemark. 
Den består av 21 scener, hver på 
en takning.

Da Varden besøkte filmsettet 
ved Nes Kirke i Gvarv, hørtes or-
gelmusikk og sang fra en øving 
inne i kirken.

– Fint for oss at de øver nå, det 
blir med i filmen, sier produsent 
Jay Eareckson.

Krever sin mann
– Rob kjører ett bilde gjennom en 
hel scene. Det krever sin mann 
bak kameraet, sier skuespiller 
Mikkel Gaup.

– Det krever vel sin mann for-
an kameraet også?

– Ja, det blir å danse med ka-
mera, ta det helt ut.

b Stian Johansen

Film av Vesaas-dikt
PÅ FILMSETTET: Mikkel Gaup øver til en scene i filmen Gavagai på Nes Kirkegård i Gvarv. Regissør og fotograf Rob Tregenza filmer i bakgrunnen.  ALLE FOTO: STIAN JOHANSEN

EKTEPAR: Filmregissør Rob Tre-
genza og produsent Jay Eareckson.   

HOVEDROLLE: Mikkel Gaup spiller den mannlige hovedrollen i filmen 
Gavagai, inspirert av femten av Tarjei Vesaas’ dikt.  


