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Anmeldelse. Svært
tilgængelig bog fra
dansker, der er ind-
stillet til Nordisk
Råds Litteraturpris.

ROSKILDE. Hvem kender
ikke glæden ved at gå? Ba-
re gå og lade tankerne van-
dre. Det gør forfatteren til
denne roman i hvert fald.
Og det er en speciel bog,
Tomas Espedal har skre-
vet. Den har fået titlen
»GÅ Eller kunsten at leve
et vildt og poetisk liv«, og
den handler netop om at
gå, at være i bevægelse og
på vej. Det er Tomas Espe-
dals tiende roman og den
er indstillet til Nordisk
Råds Litteraturpris 2007.

Forlaget præsenterer bo-
gen på denne måde: »En
anderledes, dybt personlig
og original roman om at
gå. Gå ind i sig selv. Gå ud
i verden, søge friheden,
krydse broer og grænser.
Gå i Rimbauds fodspor. Gå
på druk eller gå i hundene
og mest af alt ligne en va-
gabond eller landstryger.
Tomas Espedal starter med
at gå der, hvor han bor, han
vandrer i Bergens gader, ud
på landet, besøger venner,
forfattere og litterater. Han
går sammen med vennen
Narve gennem de arabiske
forstæder ind i Paris, og
senere går han fra Græ-
kenland til Tyrkiet. Overalt
hvor han kommer frem, er
himlen hans tag, og mens
han går fører han samtaler
med filosoffer og digtere
som Rousseau, Words-
worth, Hölderlin, Baude-
laire, Kierkegaard og
Nitzsche«.

Det er sådan cirka, hvad
bogen handler om, og det
er altså ikke så lidt - og ja,
det kræver en hel del af
læseren, for »GÅ Eller
kunsten at leve et vildt og
poetisk liv« er absolut ikke
lettilgængelig. I forbindel-
se med de mange samtaler,
som den enlige vandrer fø-
rer med de mange kultur-
personligheder, optræder
der rigtig rigtig mange lit-
terære citater, henvisnin-
ger og referencer, så læse-
ren skal gerne være mere
end almindeligt læsevant
og »dannet«. For denne læ-
ser blev det næsten for me-
get, og den evige vandring
blev pludselig endeløs - så-
dan i negativ forstand.

Tomas Espedal: »Gå el-
ler kunsten at leve et
vildt og poetisk liv« 216
s., 248 kr. (Batzer & Co.)

Sarah Bøgh Thyssen

En enlig
vandrings-
mand
fortæller

SØNDERBORG. Når udstillingen »Digital
Project - Frank Gehry’s Vision« åbner i Al-
sion i Sønderborg, får publikum et kig ind
i stjernearkitektens univers. Udstillingen
viser, hvordan han kombinerer kunstneri-
ske ambitioner med avanceret teknologi.
Derudover kan publikum få et glimt af
Gehry Partners’ arbejde med Sønderborgs
kommende, bæredygtige havnebydel og
komme med ønsker til den videre proces.

Den 12. november slår Alsion i Sønder-
borg dørene op til en udstilling om den
verdensberømte arkitekt, der står bag
bygninger som Guggenheim i Bilbao og
Disney Concert Hall i Los Angeles. På ud-
stillingen inviterer Frank Gehry bag om
arkitekturen og fortæller om det tredi-
mensionelle softwareprogram Digital Pro-

ject, han har udviklet til konstruktion af
bygningsværker.

Med inspiration fra blandt andet flyin-
dustrien, har Gehry Partners udviklet et
unikt, digitalt værktøj, der gør det muligt
at tegne, beregne og modellere alle tænke-
lige geometriske former. På den måde kan
arkitekturen visualiseres ned til mindste
skrue forud for byggeprocessen.

Aktuelt arbejder Gehry Partners på en
masterplan til den kommende havnebydel
i Sønderborg. På udstillingen præsenteres
helt eksklusivt et 1,5 x 3 meter stort foto
fra det såkaldte »war room« i Los Ange-
les, hvor idéerne til Sønderborg bliver ud-
klækket. (FlA)

Frank Gehrys hemmeligheder

Ekstra julepakker til de danske skoler i Sydslesvig
FLENSBORG. Samtlige danske skoler
og børnehaver i Sydslesvig modtager en
startpakke med sangbog, cd og dvd for-
ud for det store juleshow med Sønderjyl-
lands Symfoniorkester i Flensborg den
13. december.

En ekstraordinær bevilling fra Biku-
ben Fonden, som i forvejen støtter den
omfattende turnévirksomhed som DR
Radiosymfoniorkestret og Sigurd har i
hele Danmark, har muliggjort en særlig

musikpædagogisk satsning i Sydslesvig.
Netop programmerne med Sigurd &
Symfoniorkestret, vurderer fonden, har
fornyet danske børns interesse for klas-
sisk musik og symfoniorkestrets instru-
menter.

- Ideen til et særligt initiativ opstod i
dialog mellem Sydslesvigsk Forening
(SSF) og DR Radiosymfoniorkestret, for-
di børn i Sydslesvig ikke nødvendigvis
kender den populære Sigurd fra børne-

programmerne på Danmarks Radio, for-
tæller informationskonsulent Simon Fa-
ber fra Dansk Generalsekretariat i
Flensborg.

Både kulturudvalget samt teater- og
koncertudvalget under SSF støtter bus-
transporten til Flensborg den 13. decem-
ber.

- Jeg er meget glad for, at vi gennem
det gode samarbejde med DR Radiosym-
foniorkestret og dets sponsor Bikuben

Fonden kan gøre en helt særlig indsats
for et stykke dansk børnekultur af høje-
ste kvalitet, siger Karin Goos, der er for-
mand for teater- og koncertudvalget.

Julekoncerten finder sted den 13. de-
cember kl. 18.30 i Det tyske Hus i Flens-
borg. Billetter kan fås på SSFs bysekre-
tariatet på telefon 0461-14408-125.

(FlA)

På udstillingen i Alsion kan man se Frank Gehrys forslag
til ny arkitektur i Sønderborgs havneområde. (Foto: FlA)

Anmeldelse. Musi-
calgenren præges af
metervarekomposi-
tioner. Men meget
kan hentes hjem med
aktører, der kan syn-
ge. Det sker også i
»Lyset over Skagen«,
der næres af et
spændende tre-
kantsdrama.

FLENSBORG. Sangpræ-
stationerne var i top. Sce-
nelyset var som lyset over
Skagen nu skal være i vor
forestillingsverden: Vi fik
det ene kønne postkort ef-
ter det andet. Teksterne var
spiselige og musikken 
la-la.

Nyt Dansk Musikteater
nåede onsdag aften til
Sydslesvig med musicalen
fra Danmarks nordligste
spids, »Lyset over Skagen«,
og jeg skal love for, vi fik
lys. Solnedgang, skumring,
den blå time ved stranden,
højsommer i Anchers have
- og smukt var det. Men
hvor var det dog forfri-
skende, at der også kom
noget mørke med det dår-
lige vejr ude på søen.

Den amerikanske main-
stream-musical har for al-
vor indtaget det europæ-
iske fastland, hvis nogen
skulle være i tvivl. Og vi
labber den i os. Musikken
er på højde med et melodi
grand prix, og handlingen
ofte viklet ind i en forsim-
plet psykologi. Men det op-
vejes af det faktum, at der
er  masser af kunstnere,
som har stemmerne til at
gøre selv hårdtpumpede
metervarekompositioner til
ganske vedkommende at
lytte til.

Drømmehold
»Lyset over Skagen« er den
største satsning på en
dansk musical uden for
København nogensinde.
Når den på søndag spilles
for sidste gang i Århus, en-

der den med et billetsalg
på knap 60.000 billetter,
hvilket er rekord for Nyt
Dansk Musikteater. Suc-
cesen kan næppe alene til-
lægges en solid markedsfø-
ring, men også det drøm-
mehold, som musikteatret
er på turne med: Musica-
lens sunny boy Jesper
Lundgaard, der spiller Mi-
chael Ancher, Maria Lucia,
der har vundet TV2-pro-
grammet Popstars, og Cas-
per Phillipson, der har rol-
len som den svære P.S.
Krøyer - for at nævne de
tre vægtigste aktører.

Det er P.S. Krøyers forli-
ste ægteskab med Marie,
der fylder musicalens tre
timer ud, og historien eg-
ner sig perfekt til genren.

Her er smerte og deroute.
Den selvfikserede og chau-
vinistiske P.S. Krøyer giver
ikke plads til sin skønne
muse, og Marie ender der-
for lige i favnen på en
svensker, der sandelig godt
ved, hvordan han får en
kvinde til at føle sig som
en kvinde.

Mere lidenskab
Komponisten Hugo Alfvén
kom, så og gjorde Marie
frugtsommelig. Skandalen
var perfekt - selv blandt
kunstnere, der ellers ikke
skulle være så sarte.

Men hvorfor får vi ikke
lidt mere krop at se mellem
Marie Krøyer og Hugo Alf-
vén (Martin Loft), der i
musicalen mere ligner en

kontorist end en casanova?
Caspar Phillipson skal

fremhæves for at tegne et
meget vedkommende por-
træt af P.S. Krøyer. Krøyer
træder ind på scenen som
en rank og  selvsikker
mand og forlader den som
en klam karl, der i sin to-
tale fuldskab kravler rundt
og tager kvinderne på rø-
ven. Og sandelig om ikke
han smider al klunset og
maler sig selv med hvid
maling over både mave, ar-
me og tissemand.

De fleste af os kender
nok kun Marie Krøyer fra
mandens billeder. Her er
hun ofte fjern og udtrykker
forvirrede følelser. I Maria
Lucias fremtoning bliver
Marie Krøyer nok en kende

for sund og sød. Til gen-
gæld synger Lucia klokke-
klart. Og sådan står hun
som et symbol på denne
musical: Evnen til at be-
væge går gennem musik-
ken, ikke den måde, mu-
sikken er skrevet på, men
mere via den fornemme
sangkunst, der præsteres.

Der var kun ganske få
tomme stole i Flensborg
Teater. Musical er noget,
der trækker.

Nyt Dansk Musikteater:
Lyset over Skagen. In-
struktion: Daniel Bohr.
Flensborg Teater onsdag
aften. Arrangør: Sydsles-
vigsk Forening.

Hans Chr. Davidsen

Skønsang frem i lyset

Mandligt drikkeri hen over hovedet på kvinderne. Fra venstre ses Nicoline Siff Møller som Anna Ancher, Caspar Phil-
lipson som P.S. Krøyer, Maria Lucia som Marie Krøyer og Jesper Lundgaard som Michael Ancher.

(Foto: Nyt Dansk Musikteater)


