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Søren Hauch-Fausbøll spiller Pinocchios far i Det danske Teaters ny version af en gammel historie. Ann Hjort - kendt som Puk fra »Nissebanden i
Grønland« - er Pinocchio. (Fotos: Brita Fogsgaard)

KULTUR

Louisiana 
satser på
Jørn Utzon 
HILLERØD. Kunstmuseet
Louisiana i Humlebæk er
på vej med en stor retro-
spektiv udstilling om den
verdenskendte arkitekt
Jørn Utzon. Udstillingen
vil være den hidtil største
og omfatte hele Jørn
Utzons samlede produk-
tion via modeller, fotogra-
fier, tegninger og forarbej-
der til hans byggerier samt
design og møbler, hvoraf
nogle kun findes som pro-
totyper, skriver Frederiks-
borg Amts Avis. 

På udstillingen lægges
vægt på processen i Jørn
Utzons arbejde, og der re-
degøres for hans mange in-
spirationskilder fra andre
kulturer, blandt andet gen-
nem et stort audio-visuelt
show. 

Endelig vil publikum få
belyst de ændringer, som
Jørn Utzon vil foretage i
forbindelse med ombyg-
ningen af Operahuset i
Sydney. Jørn Utzon er i
disse år atter gået ind i en
udvikling af projektet. 

Utzon-udstillingen til-
rettelægges af museumsin-
spektør Kjeld Kjeldsen,
som også stod for Louisia-
nas store og meget succes-
rige udstilling om Arne Ja-
cobsen. Det sker i samar-
bejde med Jørn Utzon og
sønnen Jan Utzon. Udstil-
lingen åbner i foråret 2004.

/ritzau/

Fald på
museer er
vendt til
fremgang 
KØBENHAVN. Sidste år
var der i alt 9,7 millioner
besøgende på de 271 dan-
ske museer, som indgår i
museumsstatistikken.

Det er en stigning på
68.000 eller en procent i
forhold til 2001, og det
markerer et brud med de
seneste års tendens til fal-
dende besøgstal, oplyser
Danmarks Statistik. 

Kunstmuseerne er den
væsentligste årsag til den
samlede stigning med
137.000 flere besøgende i
fjor, mens Nationalmuseet
og de kulturhistoriske mu-
seer og andre museer havde
38.000 flere besøgende. 

Kunstmuseet Louisiana
var det mest besøgte muse-
um med 588.000 betalende
gæster, og det var 149.000
eller 34 procent flere end
året før. Det er blandt an-
det udstillingerne om
Georgia O’Keefe, Per Kir-
keby og Arne Jacobsen, der
har været årsag til stignin-
gen. 

Nationalmuseets afde-
ling i Prinsens Palæ havde
med 354.000 besøgende
sidste år det næststørste
besøgstal, mens Ny Carls-
berg Glyptoteket med
332.000 besøgende var
nummer tre på listen over
de mest besøgte museer i
fjor. 

De sidste syv på top ti-
listen over de mest besøgte
museer er henholdsvis Den
Gamle By, Nordsømuseet,
Statens Museum for Kunst,
Kronborg slot, Frederiks-
borgmuseet, Egeskov Slot
og Arken. /ritzau/

Mennesket der skal skæres til
Anmeldelse. Det danske
Teater spillede i week-
enden en moderne udgave
af Pinocchio i Læk. Her
var både moral, artisterier
og en scenografi, der 
virkede.

LÆK. Den sæk lopper, avisen hav-
de med som sagkyndige, ventede
især med spænding på én ting:
Hvordan mon Pinocchios næse
kunne vokse?

Og den voksne (der egentlig bur-
de være eftermiddagens chef, men
som flere gange fik sin rolle kraf-
tigt udfordret) ventede med
spænding på forestillingens scene-
skift. Hvordan ville Pinocchio kla-
re forvandlingen fra dukke til
halvdukke og til sidst til et rigtigt
levende menneske?

Pinocchio havde kun én alvorlig
konkurrent, da han i weekenden
var på eventyr i Læks Nordfries-
landhalle: Vejret. Valget stod mel-
lem en mørklagt sportshal med

dansk sprog og kultur til ungerne -
og så en solrig eftermiddag med
lidt primula og måske en tidlig
påskeøl.

Moralsk budskab
Vi voksne, der valgte det første,
kom sammen med masser af unger

med ind i et univers af artisteri,
spænding, sang, musik og mystik.

På scenen var kapaciteter. Ann
Hjort (af mange kendt som Puk i
sidste års tv-julekalender Nisse-
banden) spillede Pinocchio, og
Søren Hauch-Fausbøll var på god-
modig vis Pinocchios far, Gepetto. 

Blandt de øvrige medvirkende
var Rune Elers som cirkusartisten,
der både kunne jonglere og køre på
ét cykelhjul.

Italieneren Carlo Collodios 100
år gamle historie blev serveret i en
omskrivning, men dog med sit mo-
ralske budskab i behold. 

- Nogle skal være fattige for, at
andre kan være rige, siger cirkus-
direktøren i Peter Audes skikkelse.

Og videre: Det er ikke, hvad du
har, men hvem du er.

Ægte scenografi
Der var plads til følelser, og de blev
ekstra store af den meget trovær-
dige scenografi. Imponerende var,
hvordan Harlekin og Colombine
voksede sig kæmpestore fra dukke
til menneskestørrelse.

Ind på scenen kom en kinesiske
drage, og bagved marionetdukker-

ne tittede en grumt udseende cir-
kusdirektør i silhouet. Den scene
virkede meget ægte og gik meget
tæt på især de mindste størrelser
blandt publikum.

Sceneskiftene gled, så man
næsten ikke lagde mærke til dem.
Der blev ikke lagt skjul på, at
Pinocchio var skåret ud i forvejen,
og sådan blev det en naturlig del af
handlingen. For fremad måtte den
jo.

Hvordan Pinocchios næse vokse-
de, ved vi ikke. Men hvorfor også
tage illusionen fra alle dem i alde-
ren tre til vel 65-70 år, som havde
glæde af Det danske Teaters nye,
flotte opsætning af en gammel hi-
storie? 

Det danske teater: Pinocchio.
Nordfrieslandhalle i Læk, lør-
dag eftermiddag. Instruktion:
Waage Sandø. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Skimmelrytterens land
HUSUM. Stoffet til
Theodor Storms roman
»Skimmelrytteren« kom-
mer ikke fra Nordfris-
land, men er hentet øst-
på.

Historien om spøgel-
sesrytteren er baseret på
en myte fra Wisla-floden
i det tidligere Østpreus-
sen. Theodor Storm hen-
lagde dog fortællingen
om en rejsende, der er på
vej fra Danzig til ridder-
borgen Marienburg, til de
flade landskaber i
Nordfrisland.

I en ny bog dokumente-
rer Theodor Storm-eks-
perten Karl Ernst Laage
dog, hvor stærkt Skim-
melrytteren til gengæld
er blevet rodfæstet i
Nordfrisland.

Bogen indeholder et
væld af farvefotos og il-
lustrationer. Den udkom-
mer på Verlag Boyens &
Co. i Heide og præsente-
res ved en åben reception
i Husum på fredag. 

Receptionen begynder
klokken 18.30 og foregår
i caféen C.J. Schmidt i

Husums centrum. Her vil
Karl Ernst Laage kom-
mentere sin ny bog. (FlA)

30 år i gammel skole
LILLE SOLT. Kunstne-
ren Uwe Michelsen fej-
rer 30 års jubilæum med
sit atelier og galleri i
den gamle skole i Lille
Solt sydøst for Flens-
borg.

Den runde dato mar-
keres med åbent atelier i
to omgange. Første gang
i weekenden 5.-6. april
fra klokken 10 til 18 og
anden gang i dagene op
til påsken fra den 8. til
den 13. april klokken 15
til 18.

Uwe Michelsen vil

blandt andet vise bille-
der, tegninger, skulptu-
rer og rejseindtryk fra
Andalusien i det sydlige
Spanien. (FlA)

Karl Ernst Laage.
(Foto: dpa)

Uwe Mi-
chelsen.
(Arkiv-
foto)

Næse med vokseværk. Kun sand-
heden betaler sig.


