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Et Indisk selvbilde
Vasan tha Yog anan than
– A M yth of Two Sou l s
Store deler av Indias 1,3 milliarder innbyggere, med sine 22 offisielle språk,
samles kulturelt sett kanskje aller mest
av nasjonaleposet Ramayana.
Heltediktet er en hjørnesten i hinduismen og er blitt gjenfortalt muntlig,
sies det, siden 800 år f.Kr. Ramayana
forteller historien om livet til Rama, en
legendarisk prins fra kongedømmet
Kosala. Det finnes historier om barndom, giftemål, krig, kjærlighet, tap og
eksil – beretningen er filosofisk og instruerende.
I lys av tradisjonen for gjenfortelling
reiser nå den indiske fotografen Vasantha Yogananthan i Ramas fotspor – og
tolker eposet på ny, sett gjennom samtidens og fotografiets prisme. A Myth of
Two Souls er et bokprosjekt som skal
utkomme i syv deler, slik det også er syv
kapitler i Ramayana. Andre bok, The
promise, er ute nå, og her fortelles kjærlighetshistorien om Rama og Sita.
Den fotografiske fortellingen har flere lag – flere av bildene er håndkolorert
eller tegnet på – og man er ikke sikker
på om man ser på dokumentariske eller
oppsatte tablåer. Slik viskes skillet mellom samtid og fortid, historie og eventyr, ut. India har historisk sett ikke hatt
noen mangel på fotografiske fremstillinger, men perspektivet har vært overveiende vestlig. Yogananthans prosjekt
et viktig tilskudd til Indias fotografiske
selvbilde.

Christian Belgaux

«Boy Playing Girl», Sorthvitt C-print håndkolorert av Jaykumar Shankar. 
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Suksess på alle fronter
FRANKRIKE President Emmanuel Macron ligger an til å gjøre rent

bord i parlamentsvalget.
Tove G rav da l
Frankrike er preget av den reneste macronmani. I løpet av en måned som president har
Emmanuel Macron fått skryt for selvsikker
opptreden overfor verdenslederne, særlig Donald Trump i Brussel og på Sicilia, og Vladimir
Putin på hjemmebane i Versailles. Regjeringen hans er i gang med viktig reformarbeid, og
ved parlamentsvalget 11. og 18. juni ligger presidenten an til å få et solid flertall, med opptil
400 av de 577 plassene i Nasjonalforsamlingen, ifølge flere målinger.
Macrons suksess er oppsiktsvekkende.
Bare 14 måneder er gått siden han grunnla sin
sentrumsbevegelse, La République en marche! (Republikken i bevegelse), som forkortes
LRM. Gjennom en nettbasert rekrutteringsordning har partiet i løpet av rekordtid stilt
kandidater i de fleste valgkretsene. Over halv-

parten av dem er, i likhet med Macron, aldri
før valgt til et politisk embete, ifølge Le Monde. Om LRM blir så dominerende som målingene tyder på, kommer det mye nytt blod inn
i det hittil mannsdominerte, franske parlamentariske liv.
Tid for reformer. Faste håndtrykk i møte
med Trump er ikke nok til at Macrons popularitet vil vare. Han må levere nye jobber og
rydde opp i politikernes misbruk av skattebetalernes tillit og penger. Den første uken i Élysée-palasset inviterte Macron lederne for de
store fagforeningene til møter med hver og en
av dem. Han har kritisert forgjengerne sine for
ikke å ha samarbeidet med arbeidslivets parter for å gjennomføre reformer. Tirsdag denne
uken presenterte så statsminister Edouard
Philippe et slags veikart for reform av landets
kompliserte arbeidslover.
«Hvis jeg skal tro det jeg leser i pressen, kan

62%

Andelen franskmenn som har en
positiv oppfatning av Emmanuel
Macron som president.
Kilde: BVA

dette bety katastrofe for arbeiderne», sa Philippe Martinez, leder av den kommunistdominerte fagforeningen CGT, om veikartet. Det
blir altså harde tak i reformarbeidet.
Ny moral. Justisminister François Bayrou har
lagt frem et lovforslag med regler for hva politikerne kan tillate seg. Det er ment å gjenopprette tilliten til politikernes moral. Samtidig er
en annen minister og LRMs generalsekretær
Richard Ferrand anklaget for å ha misbrukt et
embete i Bretagne til å hjelpe samboeren med
fordelaktige eiendomsinvesteringer. Ferrandbråket ser imidlertid ikke ut til å hindre
Macrons varslede parlamentariske seier.
Og Marine Le Pen? Hennes parti ligger an
til 18 prosent oppslutning i første valgomgang,
og mellom fem og 15 plasser i Nasjonalforsamlingen. Det er mer enn de to i dag, men gir ingen innflytelse.
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