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Medan Sachiko, Yasu och Satoko 
i Japan hittar tillbaka till livet 
efter tsunamin spolas skräpet 
från katastrofen upp på 
Hawaiis stränder. 

Mot bakgrund av tsunamin 
i Japan 2011 är filmen en 
djupdykning in i en värld av 
drömmar, dansande plankton 
och hjärtats mekanismer 
som landar i vetskapen 
om att allt hänger ihop. 

Människor andas ut och 
haven andas in…
och tillsammans är vi vår planet.

Med poetisk skärpa och en blick för de små 
detaljerna, tar sig filmen an uppdraget att 
förstå och skildra hur människan och naturen 
återhämtar sig från ett trauma. Filmen rör sig 
från Japans kust till Hawaiis stränder på en resa 
som utspelas tusen meter under havsytan. Från 
nya livsformer som utvecklas i plastsoporna till 
betraktelser av kontinentalplattorna, och hur de 
förkortat vår tid på jorden med 1,8 millisekunder.

Vi träffar Satoko, som kämpar mot sina mar-
drömmar och skräck för havet, men som hittar 
en väg ut ur mörkret när hon blir kär; Yasu, som 
har genomfört över hundra dykningar för att 
hitta kvarlevor efter sin fru; Sashicko som skri-
ver brev efter brev till sin avlide make. Och på 
ön Kaho’olawe i Hawaii samlas en grupp frivil-
liga för att rensa stränderna från skräpet från 
tsunamin i Japan som flutit upp, alltmedan de 

delar sina berättelser om livet efter detta.
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Vad händer när man förlorar allt? Sitt 

hem och sin närmaste? Har hanterar 

man det? Jag började med att ge mig 

ut på en resa till olika platser i Japan 

som drabbats av tsunamin. Efter en tid 

började jag få kontakt med människ-

orna, både tack vare slumpen och ge-

nom lokala hjälporganisationer. Efter-

som jag ville filma under vatten, gick 

jag en dykarkurs, och det var där jag 

lärde känna Yusi.

Jag delar den förlust som de människor 

jag filmat gått igenom. Vi talade säl-

lan samma språk, men vi lever ändå 

på samma jord och delar känslor och 

reaktioner. Filmen rör sig mellan två 

extremer. Från livet på jorden sett 

från yttre rymden till det allra minsta 

mikrokosmiska perspektivet. En resa 

in i kroppen för att undersöka hur 

människor och andra levande varelser 

hanterar sina minnen och de föränd-

ringar som följer efter ett trauma. Hur 

ser sorgen ut en millimeter under hu-

den?

I spåren efter jordbävningar, kärn-

kraftskatastrofer och föroreningarna 

i haven, drabbas jag av en rädsla för 

framtiden. Kärnkraftverket i Fukushi-

ma fortsatte att läcka ut radioaktivitet 

i havet. Soporna i våra hav är en del 

av vårt narrativ och spär på vår räds-

la för apokalypsen. Vad kan jag göra? 

Hur ska jag leva i en värld som existe-

rar under dessa hot?  Ska jag se faran 

i ögonen, paralyserad av skräck? Eller 

titta bort och undvika? Vad kan jag 

göra under min livstid?  Jag har inget 

svar på dessa frågor, och har börjat tro 

att det inte finns något svar. Proble-

men är för komplicerade och mångfa-

cetterade för ett enkelt svar, med det 

finns ledtrådar till hur man kan leva 

med frågorna. På stranden i Hawaii, 

där skräpet från tsunamin flyter iland, 

och i Japan där människorna lever i ett 

kollektivt trauma, samtidigt som de är 

inne i en gemensam helandeprocess.

Offren agerar som anonyma hjälpare 

och förväntar sig ingenting tillbaka. 

Jag hoppas kunna uppmuntra de som 

ser filmen att inte sluta tro att föränd-

ring är möjlig och att vi alla kan vara en 

del av det.

Jag tillbringade åratal med att samla in 

berättelser om katastrofer, men till min 

överraskning upptäckte jag att berät-

telserna handlade om kärlek. Och att 

de vi förlorar finns kvar som en del av 

oss. Att förstå döden är en del av att 

vara människa och att förstå vad kärlek är.

 
 

Sachiko fortsätter att skriva brev till sin 

man långt efter att han gått bort. Yasu 

dyker för att finna sin fru.

Tron på att själen finns kvar efter döden 

finns i både den japanska och hawaiian-

ska kulturen, det är metaforer som hjäl-

per oss att förstå vad förlust innebär.

Jag vill att berättelserna i filmen ska ha 

ett allmänmänskligt perspektiv som för-

medlar till dem som sörjer hur livet kan 

gå vidare.

Min önskan är att man lämnar filmen 

med en känsla av att jorden fortsätter att 

snurra och att livet därmed går vidare för 

den som överlevt.”

	 			Jennifer	Rainsford,	regissör

” Det är inte att de döda inte 
talar, det är vi som har 

glömt hur man lyssnar. 
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