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Så går vi på sommerferie med kulturen

Kultur 33

Duran Duran klar til 8. september

SOMMERKULTUR: I lighed med tidligere år vil der i sommerugerne ikke være fa-
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TIVOLI: Den britiske popgruppe Duran Duran måtte aflyse koncert i Tivoli, da
forsanger Simon Le Bon fik stemmeproblemer. Ny koncertdato bliver 8. september. Duran Duran, dannet i Birmingham i 1978, udgav i 80’erne tre millionsælgende album med numre som ”Rio”, ”Wild Boys”, ”Girls On Film”.

ste kultursider. Kultursiderne er der i stedet på enkelte dage efter behov - typisk på torsdage, hvor der er filmanmeldelser. Der bliver dog fortsat masser af
kultur i avisen de kommende dage, hvor vi har dækning af festivalerne i Skagen, Nibe og Roskilde.

Refn og Gosling
laver ny film

Ja - jorden
er dejlig
BØGER
Marit Tusvik: ”Dejlig er jorden”
####¤¤
I en sprogblomstrende hyldest til barndommens dage
lader den norske forfatter Marit Tusvik os genopleve hendes barndom, så vi føler, vi
selv var der.
Det er ofte det forunderlige
ved erindringsbøger. Vi digter
med. Kommer nærmere på os
selv. Labber andres livshistorier i os, som var det vores Marit Tusvik
eget liv, der rullede forbi, når
vi føler os mødt, set og bekræftet.
Det er i høj grad den udprægede sprogbeherskelse, der
er det første, som fanger. Tusvik kan noget med ord som
kun få.
”Vi boede på første sal. Under os boede Lindgren og konen. Han var læge på sygehuset. I fritiden byggede han
båd i baghaven. Den skulle de rejse rundt i, når det blev
sommer. Fru Lindgren sang så skrækkelige sange, når
hun var i bad, at vi måtte skrue op for radioen for at slippe
for at høre på hende, selv om hun kun er et menneske, og
alle sagde at når man kun er et menneske, synger man
falsk. På den anden side af væggen boede Lillian og Leif.
Leif var så bleg, havde lys stemme og så farveløst tøj at ingen af os kunne huske hvad han lavede. Af og til var det
som om han slet ikke eksisterede og det var Lillian den
første til at sige, men hun var også telefondame på Telegrafen. Der snakkede hun hele dagen, og om eftermiddagen snakkede hun videre derhjemme…”
Hun sætter scenen, som var det til en film af Erik Clausen. Vi ser det hele lyslevende for os.
Vi befinder os i en lille norsk fjordby, Høyanger. Et galleri af sære, skæve og sjove personager sætter scenen.
Marit Tusvik (1951) har siden debuten i 1979 udgivet
over 20 skuespil, digtsamlinger og bøger for både børn og
voksne. ”Dejlig er jorden” er hendes sjette roman.
Titlen er hentet fra salmen ”Dejlig er Jorden”, som foldes ud som titel i bogens 40 kapitler. De har navne som
”Markens hyrder”, ”Menneske, fryd dig” og ”Skal henrulle”. Sære kapiteloverskrifter, der ikke åbenlyst afslører
meget af indholdet – snarere tværtimod.
Anne Mette Busch
kultur@nordjyske

{ Marit Tusvik: ”Dejlig er jorden”
Oversat af Jannie Jensen og Arild Batzer
232 sider, 298 kr.
Batzer & Co. Roskilde
Bogcafé.

Billedhuggeren Claus Ørntoft med modeller af løverne.

Den danske instruktør Nicolas Winding
Refn er blevet så gode venner med den amerikanske stjerneskuespiller Ryan Gosling, at
de to har planer om at lave endnu en film
sammen.
Det afslørede makkerparret ved den amerikanske premiere på filmen ”Drive”, som
Nicolas Winding Refn har instrueret, og som
har Ryan Gosling i hovedrollen, ved Los Angeles filmfestival fredag aften.
De to arbejder allerede på en genindspilning af fremtidsfilmen ”Logans Run” - med
den danske titel ”Flugten fra fremtiden” - fra
1976, som får premiere til næste år.
Men der er altså endnu et projekt på vej,
som de to meget gerne vil have manuskriptforfatteren Albert Brooks om bord i. Han
skrev også manuskriptet til ”Drive”, som er
blevet rosende modtaget af anmeldere i
Europa og USA.
- Vi laver en komedie, og Albert Brooks

Foto: Bent Bach

SKULPTURER: Ny skulpturpark vil gerne vise værker af
billedhugger Claus Ørntoft
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Udtaget
til udstilling
i Sverige
Af Jane Bünemann
jane.buenemann@nordjyske.dk

MYGDAL: Den nordjyske bil-

ledhugger Claus Ørntoft
skal sommeren over udstille
i Skulpturpark Hunnebostrand i Bohuslän nord for
Göteborg i Sverige.
Her vil man som et Leader
projekt etablere en skulpturpark. Den første udstilling skal være med billedhuggere, som gennem de
sidste tyve år har modtaget
Bohuslän Sten Stipendium,
som blandt andet består af
et måneds ophold på stedet.
Claus Ørntoft modtog stipendiet sidste efterår.
Komitéen bag udstillingen
i den nye skulpturpark har

blandt de tyve kunstnere
udvalgt ni skulpturer til udstillingen - de tre er af Claus
Ørntoft.
Skulpturerne skal hentes
rundt omkring: Vrå Skole i
Vendsyssel må begynde skoleåret uden den store ”Bugvendt”, fra Porsgrunn i Norge hentes ”Hvirvel”, og fra
Aarhus skal skulpturen
”Indadvendt Stranding II”
hentes fra udstillingen
”Sculpture by the Sea
2011”.
I øjeblikket har Claus
Ørntoft hjemme i værkstedet i Mygdal travlt med at
modellere tre kongelige løver, som blandt andet er
Aarhus Kommunes gave til
dronning Margrethe i an-

ledning af 70 års dagen sidste år. For nylig aflagde majestæten, som havde ønsket
sig en skulptur af netop
Claus Ørntoft, besøg i værkstedet for at følge arbejdet.
De tre løver er en fri fortolkning af rigsvåbenet - de
skal opstilles i parken foran
Marselisborg Slot i Aarhus.
Når kunstneren er færdig
med at modellere skulpturerne, støbes de i glasfiber
og sendes til Kina. Claus
Ørntoft rejser ud for at følge
hugningen og selv hugge de
afgørende udtryk ind i
skulpturerne.
Udstillingen i Sverige kan
ses fra 9. juli til 30. september 2011.

har lovet, at han vil skrive manuskriptet, siger den danske instruktør til Los Angeles Times.
- Eller det er ikke helt sandt. Men skriv det,
og så får vi det til at ske, tilføjer Nicolas Winding Refn til avisen.
Ryan Gosling retter dog lidt på vennens
udtalelse.
- Vi skal helt sikkert lave en komedie, og vi
prøver desperat at få Brooks til at skrive
den, siger han.
Filmen, som indtil videre ligger i skrivebordsskuffen, er en romantisk komedie,
som skal foregå i New York.
Ikke det mest forudsigelige valg for den
danske instruktør, som herhjemme blandt
andet er mest kendt for sin Pusher-trilogi og
den dystre vikingefilm ”Valhalla Rising”.
”Drive”, som handler om en stuntman,
rammer de amerikanske biografer til september.
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Claus Ørntoft er i øjeblikket ved at modellere - her
vande - tre løver til dronning Margrethe.
Foto: Bent Bach

”Bugvendt”, som står på Vrå
Skole, skal udstilles i Sverige
frem til 30. september.
Arkivfoto: Martin Damgård
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