
Anmeldelse. Det Lil-
le Turneteater er på
besøg i Flensborg
med en sød og billed-
rig teaterforestilling
for børnehavebørne-
ne.

FLENSBORG. November
byder på masser af teater
for børn fra de danske sko-
ler og børnehaver i Syd-
slesvig. I denne uge er Det
lille Turnéteater fra Hol-
megård på Sjælland på be-
søg på Cornelius Hansen-
Skolen i Flensborg. Her vi-
ses den billedrige og meget
enkle forestilling »Dorthes
hjerte« for børnehavebørn
- der kommer fra børneha-
verne i Flensborg og
omegn.

På scenen står skuespil-
leren Dorthe Eggertsen og
hendes lydmand, Rasmus
Kajhøj, der ikke blot styrer
den elektroniske musik på
sin bærbare computer -
men også selv medvirker i
forestillingen. Der er kun
få ord i forestillingen, men
til gengæld masser af bil-
leder og billedskabende
indslag. En projector viser

flotte og farvestrålende
billeder af hjerter, slikke-
pinde, sommerfugle og
drømmescener, mens Dor-
the Eggertsen får besøg af
sin ven, Rasmus.

Når hun sender et indby-
delseskort af sted til ham,
ser man kortet på en teg-
nefilmstrimmel på vej til
ham, mens han i den anden
ende modtager det ægte
kort. En forbløffende ef-
fekt. Ditto når Dorte får

sommerfugle i maven. Da
ser levende farvebilleder
kastet af projectoren på
hendes mave. Det virker
også rigtig godt.

Lidt for lav stemme
Musikken er blød og iøre-
faldende, men overdøver
nogle gange lidt for Dor-
thes stemme - enten synger
hun for lavt, eller der er for
meget knald på lyden. Helt
tydeligt går hun i hvert

fald ikke igennem.
Der er ikke meget hand-

ling, men det er heller ikke
nødvendigt. Dorthe og
Rasmus har én fælles in-
teresse, når de mødes: At
slikke slikkepinde, og det
er lige noget, børnene kan
identificere sig med, at
dømme efter deres reaktio-
ner.

Forestillingens univers
taler til de små størrelser,
og budskabet er såre sym-
patisk og ægte, når Dorthe
synger: På mit hjerte - kan
jeg mærke - om jeg har det
godt. Alt imens flyver de
røde hjerter rundt på sce-
nen fra lyskasterens bille-
der. Og de banker hurtige-
re, når hun møder Rasmus,
er store, når hun er glad,
og går nogle gange i styk-
ker, når hun drømmer
mærkelige drømme.

Det Lille Turneteater:
Dortes hjerte. Teater for
børnehavebørn - vises
på Cornelius Hansen-
Skolen i Flensborg til og
med fredag. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening

Hans Chr. Davidsen
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Anmeldelse.Vil
man investere i
dansk kunst, er
Asger Jorn slet ik-
ke til at komme
uden om. De ny-
este tal fra auk-
tionsbranchen vi-
ser, at der i det for-
gangne år har stå-
et Jorn »her, der og
alle vegne« på
auktionerne, hvor
den kendte Cobra-
maler nu står end-
nu mere markant
end tidligere.

KØBENHAVN. Otte
gange i 2005/06-sæso-
nen faldt hammeren
over et Asger Jorn-ma-
leri, efter at man havde
passeret millionen, og
på listen over det for-
gangne års ti dyreste
danske hammerslag,
tegner Asger Jorn sig
for de syv. Kun klassi-
kerne Vilhelm Ham-
mershøi, Michael An-
cher og C.W. Eckersberg
kunne snige sig ind på
listen med ét maleri
hver.

Sæsonens dyreste blev
Jorns maleri »Tristesse
blanche« fra 1958, der i
foråret blev solgt hos
Bruun Rasmussen i Kø-
benhavn for 6,4 mio.,
mens hans »En skær-
sommernatsdrøm« fra
1953 solgtes på den
samme auktion for 4,8
mio. kr. Salgene betyder
samtidig, at de to male-
rier rykker ind på alle
tiders hjemlige top ti li-
ste, hvor de placerer sig
på en tredje- og en sjet-
teplads.

Krøyer topper
At listen over de ti dyre-
ste malerier solgt på
auktion i Danmark sta-
dig toppes af P.S. Krøy-
er ændrer ikke på, at
Asger Jorn er og bliver
det førende navn på
kunstauktionerne. For
de 14,5 mio., der i 2002
blev betalt for et Jorn-
maleri hos Christies i
New York, overgås sta-
dig ikke af andre dan-
ske kunstnere. På listen
over alle tiders ham-
merslag i både ind- og

udland når P.S. Krøyers
»Marie i haven« solgt i
2000 nemlig »kun« 7,8
mio. kr. - altså knap
halvdelen af prisen for
Jorns »I begyndelsen
var billedet«, der i sin
tid blev afhændet af
den danske musiker
Lars Ulrich.

Picassos hit
På den internationale
kunstscene var sæsonen
05/06 især præget af
Pablo Picassos »Dora
Maar au chat« fra 1941,
der i maj måned solgtes
for 502 mio. kr. hos Sot-
heby’s i New York.

Det giver en anden-
plads på listen over ver-
dens ti dyreste, en liste,
som Picasso i øvrigt selv
topper med maleriet
»Garcon a la pipe« fra
1905, der i 2004 blev
solgt for 570 mio. kr.
Nummer tre på denne
liste er Vincent van
Gogh, og netop han og
Picasso har sat sig på
syv af de ti pladser. Pe-
ter Paul Rubens er den
eneste til at forsvare de
såkaldte gamle mestre
med et maleri fra cirka
1610. Det solgtes for fire
år siden og indbringer
ham en femteplads på
alle tiders top ti.

Grundig årbog
Opgørelsen over salget
på kunstauktionerne er
som altid at finde i Pre-
ben Juul Madsens grun-
dige årbog »Kunst un-
der hammeren«, der
netop er udkommet.

Det er 22. gang, man
via denne udgivelse kan
følge udviklingen på
markedet, og det gælder
naturligvis ikke kun de
dyre salg i millionklas-
sen. Cirka 6000 ham-
merslag på danske auk-
tioner er registreret, så
her kan man studere
mange andre kunstneres
priser. Forfatteren føl-
ger nøje med i markedet
og analyserer udviklin-
gen - både på de ældre
og på de helt unge nav-
ne, hvor Olafur Eliasson
og Tal R synes at være
tidens to mest hotte.

Preben Juul Madsen:
Kunst under hamme-
ren 06. 168 s., rigt ill.,
399 kr. (Aschehoug) 

Steffen Lange

Asger Jorn - og
alle de andre

Det Lille Turneteater spiller på Cornelius Hansen-Skolen-
men for børnehavebørn.

Skuespilleren Dorthe  Eggertsen bevæger sig stille og elegant rundt på scenen, mens Rasmus Kajhøj skaber flotte lyd-
billeder med sit elektroniske grej. (Fotos: Povl Klavsen)

Anmeldelse. Haik-digteren
Ole Bundgaard har humor -
og nogle gange er den direk-
te morbid.

KØBENHAVN. Det er en dyd at fatte
sig i korthed. Det kan det også være i
litteraturen, og for dem, der sætter
særlig pris på det, er en bog netop
udkommet, som må være sagen, nem-
lig Ole Bundgaards »Haiku«. Udgi-
velsen ligner mest af alt salmebogen,
hvilket er ret usædvanligt for en
digtsamling, men det skyldes, at den
rummer ikke mindre end 365 haiku-
digte, ét til hver af årets dage.

Ole Bundgaard træder dermed ind
i geleddet af forfattere, der dyrker el-
ler har dyrket kortformen - fra Hol-
berg over Wessel og Aarestrup til Piet

Hein og Hans Jørgen Nielsen. Inspi-
rationen er i dette tilfælde den ja-
panske tradition for sprogligt fili-
granarbejde, som altså kaldes haiku-
digtning.

Præcise og strenge krav
Der stilles ganske præcise krav til et
haikudigt: Tre linjer med henholdsvis
fem, syv og fem stavelser. Tiden skal
være nutid. Natur skal indgå, og der
skal være en situation, der udvikler
sig. Endelig skal helheden afspejle
verden, være et mikrokosmos.

Det er store krav, men Bundgaard
går løs på opgaven - og lykkes med
den, som man nu siger. Fine, små si-
tuationer som 19. december: »Natten
pulser nu/ sin sidste cigaret, kun/
gløden er tilbage«. Det er, som om
formen passer godt til at fremkalde
en vemodig stemning - som også 1.
marts: »Den ensomme fugl/ sidder på

en gren og ser/ verden forsvinde«. El-
ler mere dramatisk 12 juni: »Mus
glimter smerte/ uglen på jagt i nat-
ten/ silkeblødende«. Humor, nogle
gange morbid, findes hos Bundgaard.

Af disse mange digte må nogle
nødvendigvis være mindre vellykke-
de, men alt i alt er Ole Bundgaards
værk værd at bruge nogle timer -
måske ligefrem et år - på. Hver dag
sin dosis.

Lad mig slutte med et efter min
mening perfekt haikudigt, en stilhed
med en indre dynamik, som åbner for
et større perspektiv, 3. maj: »En fugl
flyver op/ den ses mod solens skive/
sætter sig igen«.

Ole Bundgaard: »Haiku«, digte,
384 s. 248 kr. (Nielsens)

Ole Møller

Japanske filigran-digte
NIBØL. Den evangeliske menighed i Nibøl indbyder
børn i grundskolealderen til at  deltage i et nyt kor-
projekt i menighedshuset i Friesische Straße.

Fra den 21. til den 25. november indøves der nye
sange, og det sker mellem klokken 15 og 16. Fra den
6. december til og med juleaftensdag er der derefter
en række koncerter i lokalområdet. Man kan få
yderligere informationer hos Volker Scheide på tele-
fon 04661-2757. (FlA)

Hård rock i Slesvig
SLESVIG. Zentrum-Schleswig slår på fredag døre-
ne op til en koncert med tre hardcore-rockbands. På
scenen kommer No Regrets fra Ruhr-distriktet,
Death by Dawn fra Osnabrück og Incubator fra Ol-
denburg i Niedersachsen.

Koncerten begynder klokken 20. Billetprisen er
seks euro. Med studenterrabat slipper man med fem
euro. (FlA)

Nyt børnekor i Nibøl

Slik på scenen


