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Se kunsten online

kunst: Gennem 50 år har Sta-

tens Kunstfond opført og
indkøbt kunst til det offentlige rum med det dobbelte
formål at støtte nulevende
kunstnere og få kunst af høj
kvalitet ud til at alle danskere. Mere end 12.500 værker
er det indtil videre blevet til.
Værkerne er nu alle tilgængelige online på vores.kunst.dk
- Det er vigtigt for Statens
Kunstfond, at kunsten kommer alle danskere til gode.

Vores.kunst.dk giver borgere
og professionelle i hele landet et tiltrængt overblik og
fortæller også en rigtig spændende historie om dansk
samtidskunst gennem halvtreds år, siger Morten Stræde,
der er udvalgsformand i Legatudvalget for Billedkunst.
Portalen består af et digitalt arkiv over værker indkøbt og støttet siden 1964 og
frem til i dag - en alsidig samling. (mule)

Folkekær skuespiller på spil

Musik: En af Danmarks mest

velkendte skuespillerinder
kommer atter forbi Ferritslev Fritidshus. Onsdag 30.
september kl. 19.30 kan man
således opleve Ghita Nørby,
denne gang i selskab med
guitarist Lars Hannibal, ved
et aftenarrangement i både
ord og toner.
Ghita Nørby vil bl.a. læse
nogle af sine favoriteventyr

op, fortolke Jeppe Åkjærs
sange og de underfundige
fabler af La Fontaine, i Johannes Møllehaves oversættelse.
Lars Hannibal vil skabe
laguner til eftertænksomhed
med toner fra det klassiske
guitarrepertoire, og undervejs samtaler de to kunstnere
om aktuelle temaer inden for
kunst og kultur. (sisø)

Fra barndom i 1950’erne

Bøger: I bogen ”Min barndom i 50’erne”, der udkommer 12.

oktober, fortæller en række kendte danskere om deres barndom. Skribenterne er: Margrethe Auken, Leif Davidsen, Uffe
Ellemann-Jensen, Daimi Gentle, Gretelise Holm, Bertel Haarder, Birthe Kjær, Flemming Quist Møller, Samuel Rachlin,
Bjarne Reuter, Merethe Stagetorn og Charlotte Strandgaard.
Udkommer på Lindhardt og Ringhof. (ahy)

skotsk Musikdigter

Musik: God, underhol-

■ Finn Wiedemann.
Arkivfoto: Robert Wengler.

Wiedemann læser op
Bøger: Odense-forfatteren

Finn Wiedemann læser op og
fortæller om sit forfatterskab
på Bolbro Bibliotek 28. september.
Finn Wiedemann har senest skrevet ”Måske er håbet
større end virkeligheden”,
der handler om en succesfyldt videnskabsmand, som
pludselig forlader både job
og kone for at vende tilbage
til sin hjemby. Arrangementet begynder kl. 16. (ahy)

dende folkemusik, GUF,
lancerer foreningens efterårsprogram med en
koncert af internationalt
tilsnit.
Den skotskfødte canadier David Francey er
kendt som en af Canadas
mest hædrede folkemusikdigtere og -sangskrivere.
Onsdag 30. september kl.
20 giver han koncert på
Kulturøen i Middelfart
med landsmanden Mark
Westberg, der lægger guitar til festen. (sisø)

grundtvig og toft

Bøger: Birgitte Stoklund Lar-

sen har på Kristeligt Dagblads Forlag skrevet ”Paradisskyggen” om Grundvig og
Marie Toft.
En kærlighedshistorie, der
også rummede stor sorg. Udkommer 28. september. (ahy)

■ De to skuespillere Silja Eriksen Jensen (th.) og Anne Karina Nikolajsen er klædt i tylskørt, hvis volumen skaber begejstring.
Foto: Nørregaard Teater

Kalenderpigerne
venter på far

■ Forestillingen Kapløbet er en fortælling
om en pige, hendes
mor og en far, der er
blevet væk og måske
er ude i rummet
Børneteater
Kapløbet
####¤¤

- Min far er astronaut, siger
pigen med stolthed i stemmen og et savn i hjertet.
Hun fortæller aldrig sit
navn, men beretter i stedet
med stigende længsel om alt
det, hun og faderen laver, når
han endelig er hjemme. De

Mexicansk
kunst i odense
kunst: Kunstner Jens Gal-

schiøt har inviteret den mexicanske maler Rey Morales til
at udstille i Galleri Galschiøt
fra på tirsdag.
Han har gået på flere
kunstskoler og deltaget i udstillinger og projekter i både
Mexico, Danmark, Norge,
Sverige og Grønland. Rey
har tidligere været tilknyttet
Galschiøts værksted. Hans
oliemalerier er naturalistiske
og præget af den latinamerikanske fabulerende historie-

hygger sig med at bygge de
vildeste racerbiler, en musefælde, der kan sige som en ost,
men også et samtaleanlæg,
der kan nå helt ud i rummet.
Anlægget har hun med sig
overalt, og det minder om en
transportabel DAB-radio.
Hun er ikke den eneste,
der venter med længsel. Det
gør moderen også, men hun
har travlt med det huslige
arbejde, så der er ikke tid til
at drømme faderen helt op i
rummet som datteren.
venter på far
Moderen husker dog, at Gunnar kan danse tango. Og så lader hun støvsugeren være og
griber datteren og danser tango. Det er den bedste scener

fortælling. Motiverne er inspireret af Reys eget liv med
sære mennesker på stylter,
og hans sociale engagement
i det mexicanske samfund
skinner igennem som en fin
undertone. Fernisering tirsdag 16-19

Kunstnernes
egne værker
kunst: Hvorfor vælger maler
Eske Kath et farvestrålende
billede af en japansk malle
som værket, han ikke skiller
sig af med, og hvorfor vælger kollegaen Peter Carlsen

under den 45 minutter lange
forestilling.
De to kvindelige skuespillere spiller godt sammen. Og
man sidder som tilskuer og
tænker på kvintetten ”Venter
på far”, mens de to skuespillere længes sammen, slås sammen, jubler sammen og synger sammen i deres venten.
Med sig på scenen har de
kun kæmpestore papkasser,
der bliver foldet og flyttet,
så der hele tiden skabes nye
rum. Det sjoveste er, da de
sammen folder en papkasse,
som var det vasketøj.
Men hvor er faderen egentlig henne? Er skredet fra familien? Har han for travlt? Er
han ude i rummet? Det får vi
aldrig svar på.

Det tætteste, vi kommer,
er at høre om, at alt gik galt,
da han en dag blev han suget
ind i familiekalenderen og
forsvandt. Tidligere var han
kommet hjem med kalenderen og insisteret på, at selv
hyggen skulle skrive ind på
siderne. Et elegant hip til børnefamiliernes travlhed, som
både store og små kan nikke
genkendende til.

at male en kopi af maleriet
”Danmark 2009”, som han
tidligere har solgt? Det fremgår af Trapholts ny udstilling,
Ikke til salg, der handler om
20 kunstnere og de værker, de
ikke vil sælge. En udstilling,
der også er kommet i udførlig
bogform.
Udstillingen omhandler i
øvrigt kunstnere som Martin
Bigum, Astrid Kruse Jensen
og Jes Fomsgaard kan ses til
17. april 2016. (mule)

foreningen, fordi ”hun har
stået frem i offentligheden og
fortalt om sin ordblindhed ...
og er en solstrålehistorie, der
kan være med til at give andre ordblinde håb og mod på
tilværelsen”. (ahy)

ordBlindeprisen

Bøger: Forfatter Sara Blædel

har netop modtaget ”Ordblindeprisen” af Ordblinde-

Om stykket:
Fra seks år. Spiller 28-29. september
10 og 11.30 og 30. september 11.30 og
19 på Nørregaards Teater, Odense C.

Af Hanne D. Frette
hda@jfmedier.dk

kvinders orgasMer

Bøger: I bogen”Kom du? - en

mosaik om orgasmer”, skriver Maria Marcus om kvinders orgasmer.
I bogen, der udkommer på
Tiderne Skifter 9. oktober,
fortæller femten kvinder og
forfatteren selv om, hvordan
de oplever orgasmer fysisk og
følelsesmæssigt. (ahy)

