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Det har skjedd
svært mye i Jesu
navn som himmelen ikke setter pris på

kultur
kommentar

Jostein Gaarder

Nedtur for «Festen»-regissør

GÅ IKKE GLIPP AV...
romanen «Ethan Frome» av den amerikanske forfatteren Edith Wharton (1862–1937), som var den første
kvinne som mottok Pulitzer-prisen, i 1921. «Ethan Frome» utkom i 1911, og ifølge forlaget er det «verdas tristaste og vakraste kjærleiksroman». Jo, i så måte stiller
den meget sterkt. Boken er oversatt av Brit Bildøen.

Danske filmkritikere mener at «Festen»-regissøren Thomas
Vinterberg (bildet) ikke treffer midt i blinken med filmen «It’s
All About Love». De havner midt på skalaen i sine vurderinger. Den episke kjærlighetsthrilleren med Hollywood-stjernene Claire Danes og Joaquin Phoenix kostet over 80 millioner
kroner.
(NTB)

Makt- og demokratiutredningen engasjerer to kunstnere i samfunnsdebatten. «Midlertidige utopier» som
åpner i dag i Museet for samtidskunst, utgjør en tvetydig, poetisk og fortrøstningsfull tilbakemelding.

Avmakten fantaserer i grønt

Leken og
egenrådig
og en tydelig henvendt
tone:
«Du står og/verden virker via/knokler og silke/
faller i fonner/i stedet for
tegn du teller og synes
gjennom/proporsjonalt
saktere/et lite antall ganger til: Måkene løsner;
vind mister/høyde; tomlene bretter ned vannet i
Da Lars R. Engebretsen
fiskebeinmønster/og asdebuterte med diktsamfalten heller».
lingen «Transevannet» i
Engebretsens stil er
2000, ble han offer for
ganske egenrådig, litt
Norsk kulturråds innsær, kanskje, og han tilkjøpskomité, som fant
later seg enkelte «ufine»
det på sin plass å nulle
ting, som å ta i bruk tilutgivelsen. Som Espen
synelatende overflødige
Stueland siden påpekte i
formuleringer og
en artikkel i Lyfyllord - slik han
rikkmagasin, virbruker blant anket denne og flenet i samlingens
re andre nullførste linje: «Jeg
ingsavgjørelser
omringer deg
som ble gjort det
blant annet . . .»
året ganske vilEllers arbeikårlige. Selv lesder han mye
te jeg alle diktmed allitterasjosamlingene som
ner og andre lydble gitt ut på de
Poetisk integritet
likheter, syntaketablerte forlatiske brudd og grafiske
gene i 2000, og riktignok
forskyvninger. I «Fotarvar jeg ganske ambivabeidet» leker han seg oglent til «Transevannet»,
så med enkeltdiktets
men den var slett ikke
grenser. Samtidig som
blant de utgivelsene jeg
hver side kan oppfattes
ville ha satt et så stort
som et adskilt dikt, åpner
spørsmålstegn ved.
han også for å oppfatte
I årets utgivelse, «Fotde enkelte diktene som
arbeidet», er den rastlødeler av lengre setningsse, assosiative skrivemåkonstruksjoner - markert
ten fra debuten beholdt,
ved stor bokstav et sted
men komposisjonen virog punktum flere sider
ker strammere, og jeg får
senere.
inntrykk av en økt selvDet er fint å kunne
bevissthet, en større preønske Lars R. Engebretsisjon. Den forkjærlighesen velkommen tilbake.
ten for ordlek og litt skjeJeg tar for gitt at Kulturve, kryptiske formulerinrådet ser i nåde til ham
ger som preger «Transedenne gangen - noe anvannet», er til dels viderenet ville være totalt uforført her, men dempet noe
ståelig, for med «Fotarned siden sist. Faren med
beidet» fremviser han bået lekent språk er jo at
de poetisk integritet, risidet kan oppfattes som
kovilje og evne til fornyel«bare språk», det vil si
se. Naturligvis kan man
babbel, prat, uten forlike eller mislike prosjekankring i noe som betyr
tet, men det kan ikke
noe for noen. Men her
uten videre avfeies.
kombinerer Engebretsen
MARIANN ENGE
lekenheten med et alvor

dikt

Lars R. Engebretsen:
FOTARBEIDET
Oktober
w Med sin andre diktsamling
fremviser Engebretsen både integritet og evne til fornyelse.

ILLUSTRASJON FRA KATALOGEN
«Bønner». Ingrid Book og Carina
Hedéns kartlegging av små, grønne utopier og matnyttige overlevelsesstrategier er satt inn i en sammenheng knyttet til makt og
avmakt.

Sirlig orden. I kontrast til de folkelige hagene viser kunstnerne en serie kalt «Fra Norges Banks ni hager»
som tydeliggjør gapet mellom avmaktens fantasier og maktens symbolske representasjon.
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Nytt Plagge-verk vekker oppsikt
som til alle tider har gått
igjen i musikalske utleggelser av sentrale kristne tekster.

cd

Verket heter «Liknarbraut»,
og platen har fått tittelen
Ars Nova. Det siste er et musikkuttrykk fra høymiddelalderen og er en betegnelse
på flerstemmig musikk organisert etter bestemte rytmiske prinsipper. I Wolfgang
Plagges tilfelle dreier det
seg om et nytt korverk basert på middelaldertekstene
«Liknarbraut». De er av islandsk opprinnelse, og Plagge har benyttet dem i Ivar
Orglands gjendiktning.

Treffende

Nytt korverk.
Det er et imponerende
verk. Tekstene er refleksjoner rundt Kristi kors og i det
både frelsen og fortapelsen.
For Plagge har det vært et
anliggende å få frem tilbedelsen i korssymbolet. Verket
har syv satser, og i så henseende har han hatt blikk for
den gamle fullkommenhetstanken forbundet med tallet
syv. Det er forresten noe

Monument
over sliterne

Ungt maleri
i Galleri LNM

Billedkunstneren Arne Sørlie
har gjennom flere år arbeidet
med en minneutstilling til ære
for alle samfunnets slitere som
aldri får noen offentlig påskjønnelse eller annen form for
oppmerksomhet.
Nå er utstillingen «SORTI» et
faktum. Den blir ifølge Sørlie et
monument over alle hverdagssliterne, synlig i øyeblikket om
de ikke blir det for ettertiden.
Utstillingen er i Galleri Sult i
Stavanger og åpnes av ordfører
Leif Johan Sevland torsdag 16.
januar.

Landsforeningen Norske Malere
har gjort en tradisjon av å invitere unge, nyutdannede
kunstnere til å stille ut i Galleri
LNM. I fjor kom kunstnerne fra
kunstakademiet i Bergen. Nå er
det tre av fjorårets avgangselever fra Statens Kunstakademi
som presenterer sine malerier:
Joachim Cossais (f.1972), Jonas
T. Daatland (f.1975) og Katinka
Vivendel (f.1975). Utstillingen
varer til 2. februar.
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Wolfgang Plagge: Ars Nova
Ensemble96 ledet av Øystein Fevang
Utgitt av 2L9
w Wolfgang Plagge er en produktiv komponist. Nå er han kommet
med et nytt korverk som vil vekke
oppsikt blant sangere og lyttere

ILLUSTRASJON FRA KATALOGEN

Enhver ensembletype har
sin egenart. Plagge har i dette verket truffet korklangens beste sider med en
sans for hva som klinger
godt. Korklangen er tett, variert og sikkert forankret i
stemmeomfang. Den har
dessuten en dynamisk
spennvidde som viser at han
kjenner ensemblemulighetene. Tekstene er hørbare
gjennom hele verket, og
fremførelsen uten instrumenter viser at han har tro
på egenarten i den menneskelige stemmen. Det er ikke
enkelt å la et kor være eneste medium fra ende til annen. Når han lykkes, viser

det hans komponistbegavelse.
Verket er preget av tilbedelsen som ligger i tekstene.
Alt er holdt innenfor en nøktern ramme, og det gir en
forståelse for sammenheng
mellom tekst og musikk.
Den middelalderske tekstdeklamasjonen skinner
frem, og setter dagsorden
for det musikalske forløpet.

Ensemble96

«Liknarbraut» ble i sin tid
skrevet for Ensemble96 som
også fremfører det. Det er en
velklingende gruppe ledet
av Øystein Fevang. Den består av medlemmer i det tidligere Filharmoniens Kammerkor. De gjorde seg bemerket den gang, og gjør det
fremdeles. Det er velgjørende å lytte til dem.
IDAR KAREVOLD

