■ FOTODOKUMENTAR Miss Landmine

Miss Landmine ble i fjor avholdt i Kambodsja. 18 år gamle Dos Sopheap stakk av
med seieren. Avstemningen måtte foregå via nettet, da myndighetene innførte
forbud mot konkurransen og utstilling av bildene. Nå utstilles bildene i Norge.

Frk. Landmine
– MED ETT BEN I GLAMOURENS VERDEN
TEKST: Roald Høvring FOTO: Gorm K. Gaare

Da kunstneren og regissøren Morten
Traavik (38) besøkte Angola i 2003 ble
han utsatt for motstridende inntrykk. Det
ene var krigens ødeleggelser. Det andre
var livsgleden og folks evne til å gjøre det
beste ut av hverdag og fest. Dette var kun
ett år etter at den 27 år lange borgerkrigen var slutt. Om lag én halv million mennesker var drept. Etter krigen har landminer fortsatt å drepe og lemleste sivile.

MISS BAKGATE 2003
-–Manglende veier og minefare gjorde det
vanskelig å reise rundt som turist i landet.
Nærheten til krigen var åpenbar og kulehullene var fortsatt synlige på husfasadene.
På nyttårsaften spurte en gjeng ungdommer i gata om jeg ville sitte i juryen for by-
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delens årlige missekonkurranse. De kalte
konkurransen «Miss Bakgate 2003». Gata,
som var pyntet med fargede lyspærer, fungerte som catwalk. Rundt satt familie og
naboer og heiet. Deltakerne var lokale ungdommer mellom 8 og 15 år. Kontrasten til
norske holdninger til missekonkurransen
var stor. Her var det kun ukomplisert glede, fred og fordragelighet. Ingen skamfølelse eller moralske innsigelser, slik man blir
møtt med i norske middelklassemiljøer,
hvor jeg har vokst opp, forteller Traavik.
– Som regissør og teatermann får jeg
oftest idéene mine utenfor det etablerte
kunstmiljøet. Det skjedde også her. Da
jeg kom hjem koblet jeg misser og miner.
Motivasjonen var å kunne bidra til noe
positivt: Både skape oppmerksomhet om

hvilke grusomme våpen miner er samt
sette spørsmålstegn ved den offerrollen
disse menneskene automatisk tildeles i
omverdenens øyne.

MISS LANDMINE ANGOLA 2008
Så begynte arbeidet med å utvikle idéen.
Kontakter måtte knyttes og penger skaffes.
– Det var ikke noe problem med å finne
mineofre som ville stille opp. I Angola var
alle positive til prosjektet. Myndighetene stilte til og med opp med pengestøtte.
Motforestillingene kom fra de internasjonale bistandsorganisasjonene og selvutnenmte feminister. Men med støtte fra
det norske utenriksdepartementet, Norsk
Kulturråd og EU var det mulig å ta fatt på
iscenesettelsen av prosjektet for alvor.

MISS
BATTAMBANG
NAVN: Dos Sopheap
ALDER: 18
HJEMBY:
Damnak Lourng Village
SIVIL STATUS: Enslig
BARN: 0
JOBB: Student
AMBISJON:
NGO accountant
FAVORITTFARGE: Rød
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■ FOTODOKUMENTAR Miss Landmine

OVERREKKELSE: Morten Traavik overrekker Dos Sopheap førstepremien, en spesialprotese i titan.

Foto: René Solari

Traavik fikk med seg fotograf Gorm K. Gaare. Missekonkurransen ble gjennomført og
utstillingen har siden 2008 vært vist i hele
Norden, samt Polen, England, Tyskland,
Angola. Mediedekningen har vært massiv.

MISS LANDMINE CAMBODJA 2009
Traavik ønsket å videreføre prosjektet
og bestemte seg for å gjennomføre «Miss
Kambodja 2009».
– Parallellen mellom Angola og Kambodsja er klar. Riktignok hadde ikke Kambodsja den samme tradisjonen med missekonkurranser, men jeg ble møtt med den
samme åpenheten som i Angola. Motstanderne var de samme som sist: internasjonale bistandsorganisasjoner og de samme
gamle feministene, forklarer han.
Men alt skulle ikke gå like lett som sist.
– Deltakerne var påmeldt til konkurransen. Utstillingen var klar og prosjektet
hadde fått myndighetenes velsignelse.
Så, noen dager før utstillingen skulle
åpne i hovedstaden Phnom Penh i august
i fjor, satte myndighetene foten ned. Le-
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deren for en australsk bistandsorganisasjon hadde klart å overbevise sosialministeren om at utstillingen burde forbys i
Kambodsja. Dette var den samme ministeren, som gjennom nesten to år, hadde
støttet prosjektet og gitt alle fullmakter.
– Vi ble tvunget til å forlate landet og
avlyse utstillingen. Vi var imidlertid klare
på at prosjektet skulle leve videre. Missekonkurransen ble gjennomført via
nettet og vi hadde en parallell avstemming blant exil-kambodsjanere i Norge.
Forbudet i Kambodsja bidro kun til ekstra publisitet. En vinner ble kåret og i
desember i fjor var jeg i Kambodsja for i
all hemmelighet å overrekke prisen, som
var en spesiallaget kvalitetsprotese, avslutter Traavik.
Miss Landmine Kambodsja 2009 har i
Norge allerede vært vist i Forsvarsmuseet
på Akershus festning i Oslo og i Trondheim.
8. mars, på selveste kvinnedagen, åpner utstillingen i Stockholm. Den skal
også vises under festspillene Bergen. n

MISS KANDAL
NAVN: Sat Sooun
ALDER: 36
HJEMBY:
Au Slat Village
SIVIL STATUS: Enke
BARN: 0

MISS BANTEY
MEANCHEY

JOBB: Fabrikkarbeider

NAVN: Keo Saman

AMBISJON:
Drive lite foretak

ALDER: 40

FAVORITTFARGE: Rød

HJEMBY:
Tek Thla Village
SIVIL STATUS: Gift
BARN: 3
JOBB: Bonde
AMBISJON:
Drive lite foretak
FAVORITTFARGE: Rød
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MISS PHNOM PENH
NAVN: Song Kosal

MISS PREAH
SIHANOUK

ALDER: 24

NAVN:
Sas Srey Mom

HJEMBY:
Sangkat Tuol Tumpong

ALDER: 36

SIVIL STATUS: Enslig

HJEMBY: Thlok
Donsor Village

BARN: 0

SIVIL STATUS: Gift

JOBB: Student

BARN: 4

AMBISJON:
Kjempe for funksjonshemmedes rettigheter

JOBB: Kakeselger
hjemme

FAVORITTFARGE: Rød

Folkestad & Co 08

■ FOTODOKUMENTAR Miss Landmine

®

Helt Opplagt® på jobben

Lunsj

AMBISJON: Starte
mindre foretak
FAVORITTFARGE:
Hvit

Tid er penger,

la oss servere lunsjen

Fra 5 - 150
personer.
Fra ca kr 20,- per
pers/dag.

til ditt spiserom hver dag før kl. 11.00

MISS TAKEO
NAVN: Thou Chorn
ALDER: 32
HJEMBY:
Tourl Pongror village
SIVIL STATUS: Enslig
BARN: 0
JOBB:
Kakeselger hjemme
AMBISJON: Jobb

MISS
KOMPONG SPEU

FAVORITTFARGE: Rød

NAVN: Ten Touch
ALDER: 37
HJEMBY:
Srea Morn village
SIVIL STATUS: Enke
BARN: 2
JOBB: NGO secretary
AMBISJON:
NGO accountant
FAVORITTFARGE: Gul
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Prøv oss i to uker og få den første dagen gratis!

Ring 0 23 46

