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5 Han var den direkte inspiration for fotografen Dick Avery, som ’opdage-
de’ Audrey Hepburns intellektuelle karakter i filmen Funny Face og sam-
men med chefredaktøren for magasinet Quality gjorde hende til tidens 
største model. En historie, der lige så godt kunne have været taget ud 
af virkeligheden, for Richard Avedons (1923-2004) samarbejde med 
moderedaktøren Diana Vreeland for først Harper’s Bazaar og deref-
ter Vogue var legendarisk. Det samme kan siges om hans kampagner; 
bl.a. den med en purung Brooke Shields for Calvin Klein. Sideløbende 
lavede Avedon portrætter af tidens stemmer, lige fra 1960’ernes sorte 
borgerrettighedsforkæmpere som Florynce Kennedy og Malcolm X 
til ikonet Marilyn Monroe, musikere som John Cage, Bob Dylan og  
Beatles, forfatterinden Toni Morrison og forretningsmanden (og senere 
præsident) Donald Trump. Med andre ord: Avedon havde adgang til 
dem alle. Og det var der en grund til, for hans sort-hvide billeder fange-
de noget mere end blot deres udtryk, han fangede deres sjæl. Fastholdt 
øjeblikket og udvidede det, så han kom bag om personen. Fuldstændig 
ligesom han gjorde i sit projekt med helt almindelige amerikanere fra 
midtvesten i bogen In the American West (1985), hvorfra der også er 
værker på sommerens udstilling uden for Oslo. Avedons værker er re-
præsenteret på flere af de mest anerkendte museer, bl.a. MoMa og 
The Met i New York, og denne udstilling er hverken den første eller den 
sidste med ham. Men det er altid en god ide at se Avedons fantastiske 
billeder i det store format, han var kendt for, så af sted til Oslo med dig!
Avedons Amerika, Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Henies vei 

31, N-1311 Høvikodden (ved Oslo), Norge, til 08.09.19.

Den Dior-klædte 
Dovima med elefanter, 

fotograferet i Cirque 
d’Hiver i Paris, august 

1955, er muligvis et 
af de bedst kendte 

modefotografier over-
hovedet. Portrættet 

af fotografen bag 
mesterværket, Richard 
Avedon, er skudt 20 år 

senere – i juli 1975.

Richard Avedon, en af historiens mest kendte mode- 
og portrætfotografer, er netop nu den bedst tæn-

kelige undskyldning for at lægge vejen forbi Norge. 
Her udstilles nemlig mere end 50 af hans ikoniske 

billeder, bl.a. Dovima med elefanterne.

IKONISK FOTO-
GRAF PÅ MUSEUM

Valgene er mange, tiden er kort. ELLEs kulturpanel har udvalgt og anmeldt 
præcis det, du skal vide, se, høre, læse og opleve i denne måned.

UPDATE

R I C H A RD  AV E D O N
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SOMMERFAVORIT
Faoutas er navnet på de originale tynde bom-

uldshåndklæder med striber og frynser, som du 
kender fra hamambade. Denne sommer er der 
kommet nye farver til, og kombinerer du med en 

stråtaske, er du nærmest i Sydfrankrig.
Se mere på Myfrenchhood.com

Pris 259 kr.

INDIEROCK/SYNTHPOP Nogle gange er det bare umuligt at 
sidde stille! Det fjerde album fra Two Door Cinema Club er en 
overgivelse til uptempo synthpop, og du kender måske allerede 
den herlige P3-basker Talk. Tekstuniverset er her og der lige så 
letbenet, som musikken kan virke i al sin 80’er-glam, men tag ikke 
fejl: Selv om den nordirske trio på Talk synger linjer som ”I want 
it all / Nonstop givin’, I like the way you talk / (Just do it) don’t 
hit the wall / Can’t stop livin’, do anything you want” og slutter 
med et yndigt uuuuh-kor, så er deres take på pop anno 2019 
særdeles lytteværdigt. Funky guitarer, fine falsetkor, god, fyldig 
lyd og også en mere indierocket side henimod pladens slutning. 
Til fans af MGMT, Phoenix, Friendly Fires og albumaktuelle Hot 
Chip – og til alle, der mangler soundtracket til sommerens fester. 
Anmeldt af Anna Møller

Virgil Abloh, manden bag Off/White 
og Louis Vuittons herrekollektion, hylder 
løbernes evige beslutsomhed og styrke 

i sit nye samarbejde med Nike, Nike 
c/o Virgil Abloh ’Athlete in Progress’. 

Den hypede designer har dykket ned 
i Nikes historie, fundet referencer fra 

’track & field’ og skabt en balance mel-
lem performance og post-løbetøj.  

Priser fra 1.200 kr. 
Se mere på Nike.com

VIRGIL 
ABLOHS  

LØBEKLUB

’Falabella’-taske,  
Stella McCartney, 

5.190 kr.

Kjole, 
Stella McCartney, 

9.670 kr.

ELLE update

M Å N E D E N S  A L B U M 

T WO DOOR C IN EM A 
CLU B:  FALSE
(Prolifica)

A GIRL 
WITH 

KALEIDO-
SCOPE 
EYES

Inspireret af The Beatles-
filmen Yellow Submarine 

har Stella McCartney skabt 
kollektionen ’All together 

now’ til både damer, herrer 
og børn, der tager afsæt i 

det vidunderlige og psyke-
deliske univers. Kollektionen 
indeholder bl.a. den popu-
lære ’Falabella’-taske med 
gule ubåde på samt kjoler 
med  Lucy in the Sky with 

Diamonds-referencer. 
Se mere på Stellamccartney.com
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David (Vincent Lacoste) er en ung, parisisk mand, der 
tjener til dagen og vejen ved at gøre rent i lejelejlighe-
der og hente de turister, der skal bo i dem, på stationen, 
og et par dage om ugen hjælper han sin søster San-
drine med at se efter hendes syvårige datter Amanda 
(Isaure Multrier). Livet er godt og ukompliceret. Indtil 
Sandrine omkommer i et terrorangreb. Fra den ene 
dag til den anden står David og Amanda alene – og 
med hver deres sorg at bære. David forsøger, så godt 
han kan, at skabe stabilitet i Amandas liv, mens hans 
egen tilværelse synes tæt på at styrte sammen under 
ham. Når Isaure Multriers ansigt fortrækker sig i gråd, 
er det fuldkommen hjerteskærende – hun er et fund til 
rollen – og Vincent Lacostes spil er både inderligt og 
oprigtigt. Frem for at dvæle ved selve terrorangrebet 
eller det politiske efterspil er instruktør Mikhaël Hers 
langt mere interesseret i de små øjeblikke mellem men-
nesker, der kan synes ubetydelige, men som er det, 
der fylder mest i livet. Han har begået en dybfølt, sym-
patisk slow burner, der måske ikke umiddelbart gør no-
get stort nummer ud af sig selv, men som bliver hos dig, 
længe efter at du har forladt biografmørket.
Primiere 01.08.19 anmeldt af Marienne Lentz

Det hæderkronede britiske 
outdour-brand Barbour har 
skabt en særkollektion sam-
men med it-girl og designer 

Alexa Chung, hvor Alexa 
Chung fortolker overtøj fra 
Barbour-arkiverne. ”Nogle 

af mine lykkeligste minder er 
udfoldet i en Barbour. Alene 

duften af voks gør, at jeg 
føler mig hjemme. For mig 

har Barbour været en del af 
min barndom, min opvækst, 

og jeg er ekstraordinært stolt 
af, at det nu også er en del 

af min fremtid,” fortæller den 
cool brite.

S T R E A M

5 STÆRKE KVINDER PÅ 
ROSKILDE FESTIVAL

LYDMOR: Shanghai Roar
ROBYN: Honey

REBECCA LOU: Not 4U
LUCY DACCUS: Night Shift

ROSALÍA: Di mi Nombre

M Å N E D E N S  F I L M 

A M AN DA

ELLE update

ALEXA CHUNG 
X 

BARBOUR

Kollektionen forhandles 
hos Wood Wood. Priser 

fra 600 kr. (accessories) og
fra 2.600 kr. ( jakker).

Bestil sommerens strand-
taske med dit navn eller et 

sjovt udtryk, og gør det 
praktiske net helt unikt.

Totestories.com, 399 kr. ( fås 
i flere forskellige farver og mønstre)

AMANDA

KUN 
FOR DIG
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INSTAELLE
To hoteldestinationer, 

vi drømmer om

@casacookhotels
Denne lille autentiske oase midt i 

Grækenlands klippelandskab giver 
ro i krop og sjæl.

@masseriamoroseta
Moderne italiensk landidyl med 

økologisk olivenplantage, der ind-
byder til afslapning og god mad.

FILM-MUST: CARMEN AND LOLA
Hver weekend hjælper 16 -årige Lola (Zaira Romero) og 17-årige Carmen (Rosy Rodríguez) hver 
sit sæt forældre med at sælge varer på det lokale marked i Madrids romasamfund. Det er her, de 
mødes første gang og udveksler et blik, der for Lolas vedkommende udvikler sig til en blussende 
forelskelse. Men i romasamfundet er homoseksualitet en forfærdelig synd, og en kvindes højeste 
ambition er ifølge etiketten at blive gif t, få børn og være en god husmor. Og Carmen står allerede 
til at skulle forloves – med Lolas fætter endda. Lola derimod er en graffitimalende tomboy, der ryster 
på hovedet af sin mors anvisninger om at tage pænt tøj på i kirke, så hun kan møde en mand. Lola og 
Carmen begynder at mødes venskabeligt på markedet for at ryge cigaretter i smug, men da Lolas 
følelser afsløres, tager Carmen først afstand fra sin nye veninde. Mens selve historien måske ikke er 
banebrydende ny, er instruktør Arantxa Echevarrías debutfilm et unikt blik ind i romakulturens ritua-
ler og traditioner, og de to unge romakvinders troværdige spil er afgjort et besøg i biografen værd.
Premiere 08.08.19. ML 

ELLE update

SOMMERENS 
COOLESTE 
SANDALER

... er uden skyggen af tvivl Birkenstocks 
klassiske ’Arizona’ fortolket af den krea-

tive chef for det ikoniske italienske hotel Il 
Pellicano i Toscana. De i alt syv varianter 
er ganske enkelt supersmukke og passer 

til ALT – ikke mindst disse flettede!
’Arizona’-sandaler, Birkenstock & Hotel Il 

Pellicano, 1774.com og Matches.com, 
950-4.100 kr.
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eLLe

orit eLhanati
Vinderen af Årets smykkebrand ved ELLE Style Awards 2015 bruger guld og opaler på en rå og 
uprætentiøs måde inspireret af naturen og skaber dermed smykker, det er svært at tage øjnene fra.

Ved juletid mærker hun nostalgien melde sig, og det bliver vigtigt med smykker, der er fulde af følelser. 

Smykkerne: “Mine smykker er rå, uforarbejdede, skulpturelle og fortællende. Jeg kan ikke lave 
smykker uden en historie. I kollektionen ’Mezuzar’ har jeg rullet en konkylie, som jeg fandt på en strand 
i Tel Aviv, ned i guldet. På den måde fortæller jeg konkyliens historie. Min trang til at fortælle historier 
stammer fra min barndom, hvor jeg følte mig splittet mellem to kulturer; min far er israeler, og min mor er 
dansker, og derfor havde jeg brug for at skabe mit eget univers.”
ForSkellighed: “Jeg arbejder meget med opaler, så selv om jeg laver en kollektion, er der aldrig 
to smykker, der er ens, fordi der ikke er to opaler, der er ens. Det giver mig en enorm selvtilfredsstillelse 
at kunne give noget enestående. Derfor kan jeg også godt lide, at hvert smykke får sit eget slag eller 
en lille ridse, så man kan føle sig tiltrukket af lige netop dette.” 
inSpiration: “Jeg skaber smykker ud fra mine følelser og min intuition. Det er ligesom bare noget, 
der kommer til mig. Min fineste forpligtelse er, at det skal blive ved med at være en leg. Det må ikke 
blive fortænkt. Jeg henter stor inspiration i naturen, og man kan altid se, om jeg befinder mig under eller 
over vandet.”
glimt i mørket: “I vintermånederne er der et meget koldt lys, og det giver guld og fortættede 
farver en helt særlig varme og eksklusivitet, en form for dekadence.”
Smykker til jul: “Når vi nærmer os december, bliver jeg meget nostalgisk og sart, og derfor føles 
det naturligt at finde de mere skelsættende smykker frem. Noget af det første, jeg lavede, var ’Palma’-
kollektionen, som jeg lavede til min datter Palma. Disse smykker har en helt særlig betydning, og det er 
derfor dem, jeg finder frem i december.” 
juletraditioner: “Vi er meget tætte i familien i december måned. Den første december om 
morgenen starter vi med at tage julekasserne frem, og om aftenen byder vi altid julen velkommen med 
mit gudbarns familie.”
julepynt: “I dag er det vores tre børn, der står for at pynte op, og jeg tager mig egentlig mere af alt 
det grønne. Men jeg har da et par julesager, som kommer frem hvert år. En af dem er et lille englespil 
i guld, som giver en fredfyldt tone fra sig, når det drejer rundt. Det er en gave fra en god ven, og dens 
enkelhed gør mig glad.” 

Hvad betyder det for dig som kunstner at udstille på et museum? 
Det har været en VILD leg uden hensyntagen til publikum eller pris. Ikke at 
tænke praktisk eller have et mål … Men også skræmmende. Jeg vidste, at 
jeg blev nødt til at rykke mig mentalt og skabe nye bevægelser og former. 
Jeg ville levere en anden verden, dog var det vigtigt for mig, at beskueren 
ville have en fornemmelse af en genkendelse af min signatur. Man kan se 
de fragmenter, jeg har brugt fra mine tidligere universer. Man kan nærmest 
se, hvordan mine smykker er blevet smadret og sat sammen på ny.
Hvorfra kom inspirationen til værket ’Octopus Temple’? Nina Hald 
(smykkeekspert og kurator på udstillingen, red.) vidste, at jeg arbejdede 
bedst under havet, så derfor valgte hun blæksprutten som mit aftryk. Det 
var vigtigt for mig at skabe en anden virkelighed. At skabe et udtryk, som 
lå mellem noget, der hverken havde fremtid eller fortid, og prøve at skabe 
et næsten drømmende science fiction-univers. Historien begyndte at tage 
form i mit hoved om denne powerfull moderfigur … bruge den kvindelige 
kraft til hende og de to døtre. Fortælle om, hvordan de må leve med deres 
forbandelse, som er perler og opaler. Deraf udsprang de her lidt farlige, 
mystiske, dragende, drømmende væsener. Moderen, som rejser sig, og 
døtrene, som endnu ikke er udklækkede – de er mere dansende og har 
ikke denne kvindelige ‘power’ endnu, men besidder en slags naiv styrke.
Hvorfor valgte du denne ”farlige” og mystiske del af naturen? Jeg 
er ikke til blomster og træer, der er ingen spor af umiddelbar romantik i mig. 
Jeg synes måske ikke, man skal oversætte sin ide for tydeligt. Jeg arbejder 
mere råt og mere i at give en stemning end egentlig at oversætte romanti-
ske eventyr. Jeg kan bedst lide, at beskueren drager sine egne konklusio-
ner, når de ser mine kreationer. Derfor er mine ting ofte meget råt forarbej-
det, så folk selv kan tage ejerskab. Jeg har et behov for, at der gerne må 
ligge flere lag, jeg er tiltrukket af det usagte og uprøvede og finder skøn-
hed i det mørke og dragende.
Har arbejdet med værket og dets historiefortælling ført dig et nyt 
sted hen? Man har altid en diskussion med sig selv som kunstner: ’Hvad 
kan det her? Hvad er dets berettigelse til at komme ud i verden?’ Der er 
jo en bagside ved medaljen ved at skabe. Sommetider kan jeg virke fjern, 
og jeg glemmer ting konstant, og det kræver jo også en styrke for dem om-
kring en. Jeg har haft den samme approach til dette værk, som jeg har til 
mine smykker, men det er jo helt fantastisk at få lov til at arbejde på et større 
’lærred’, en større form. Jeg arbejdede med forbandelsen omkring deres 
kærlighed for perler: Det var så sindssygt vigtigt for mig at give dem sanse-
lig bevægelse uden en egentlig for- eller bagside. Jeg elsker at skabe og 
kunne fortælle historier gennem mit håndværk ... MLWB
Naturens Juveler, Naturama, Svendborg, til 30.12.19.

ELLE update

De fem på Savannen Norske Erlend 
Loe, der fik sit helt store gennembrud med 
det underfundige og morsomme genera-
tions-portræt Naiv.Super. i 1995, er en af 
de forfattere, hvis bøger du skal læse, så 
snart de udkommer. Hvorfor? Dels selvføl-
gelig fordi han er ualmindeligt morsom og 
velskrivende. Dels fordi han repræsente-
rer generation X, der ellers typisk drukner 
i en blanding af 12-tals-politisk korrekte, 
überintellektuelle betragtninger over tilvæ-
relsen og hokuspokus-selvhjælpslitteratur. 
Loe rammer ganske enkelt tidsånden som 

få. Det gjorde han i Naiv.Super., hvor ungdommen blev karakteriseret som væ-
rende uden grobund og derfor måtte starte forfra med venner blandt børn og en 
rejse til mulighedernes by, New York, og det gjorde han med bl.a. bøgerne om 
Doppler, der forlod sit kassebaserede voksenliv, flyttede ud i skoven og fik en elg 
til ven, for så i trilogiens sidste bind at iagttage sin tidligere familie og dens nye 
far-figur gennem en kikkert fra et træ i haven. I den nyeste roman, Dyrene i Afrika, 
finder fem voksne sammen og bliver venner a la tv-serien Friends. De forlader alt, 
hvad der indtil nu har udgjort deres liv, for i stedet at være sammen om et projekt, 
der mere eller mindre tilfældigt bliver at skænde (voldtage!) The Big Five, Afrikas 
fem stolteste dyr, bøffel, løve, leopard, næsehorn og elefant, for at gøre opmærk-
som på menneskets mishandling af klimaet. Eller noget. Vigtigst af alt for dem er: 
Pludselig har tilværelsen et mål og en mening, som overgår elektriske tandbørster, 
lydløse køkkenskuffer og chefens inkompetence. Læg hertil parforholdsproble-
mer, seksuel observans, singleidentitet og træning som det eneste saliggørende, 
og du har et som altid uhyre fint observeret billede af Loes tabte generation, X, 
som ikke desto mindre er den generation, der burde tage ansvaret for samfundet 
på sine skuldre. Hvis ikke den var klemt både oppefra (af ’68’erne) og nedefra 
(de unge aktivister), som er meget bedre til at tale deres sag, end de forvirrede 
X’ere nogensinde har været. Hvis du er Loe-fan, skal du straks læse Dyrene i Afri-
ka, hvis ikke, skal du begynde med de førnævnte klassikere, før du spiser denne til 
dessert. MLWB

TID TIL FARVER
Skagen Denmark har givet deres  

klassiske ure et 80’er-chok og tilføjet fem 
 nye neonfarver til deres kollektion. 

Pris 898 kr. 
Se mere på Skagen.com

E R L E N D  L O E :
DYREN E I  AFRIK A
(Gyldendal)

Guldsmeden Orit Elhanati bliver ved med at afsøge 
sider af sit åbenlyse talent, der bl.a. har ført til 

samarbejder med Pernille Teisbæk og Mark Tan og 
udløst en pris til ELLE Style Awards. Denne som-
mer er hun aktuel med sanselige smykkeværker på 

udstillingen Naturens Juveler i Svendborg. 

SIRENESMYKKER

O R I T  E L H A N AT I

’Octopus 
Temple’ med  

det store 
moderdyr og 
de to døtre.
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Baby, you can drive my car Arvid Jansen, Per Petter-
sons velkendte romanfigur, er umiddelbart midt i livet. 
Han er 38 år, succesfuld forfatter og far til tre døtre. 
Men for to år siden mistede han begge sine forældre 
og sine to yngste brødre i Scandinavian Star-forliset, og 
året efter gik Turid, hans kone igennem 18 år, fra ham. 
Nu raver han hvileløst rundt. Prøver at holde Turid fra 
livet; provokeres af hendes pludseligt opståede hjæl-
peløshed, når det ellers var hende, der gjorde ham til 
den svage part og gik fra ham. Provokeres af, at han 
pludselig skal være stærk, når han er alt andet. Han kan ikke skrive, ikke læse, 
ikke finde ro. Det med læsningen martrer ham mest, for når han ikke læser, hvem 
er han så? Når ikke han går på værtshus og følger med tilfældige kvinder hjem, 
kører han rundt i sin bil. Ja, fra tid til anden sover han også i den. Så ved han, 
at søvnen indfinder sig. Skilsmissen blev den naturlige konsekvens af, at Turid 
pludselig havde fået nye venner af en anden og mere tidssvarende karakter end 
dem, de kendte fra 1970’erne. Der gik dagene med partiet og værtshusbesøg, 

Hold styr på dine solbril-
ler denne sommer med 
disse fine perlekæder 
skabt af svigerinderne 
Stephanie og Emilie. 

Vælg mellem ædelsten, 
glas-, mineral- eller 
ferskvandsperler.
Priser fra 300 kr. 

til 1.250 kr.
Studiobelleseour.com

arbejdere og forfattere. Dengang blev Arvid kaldt for Knut 
Hamsun. Og helt grebet ud af den blå luft var det nok ikke, 
for ud over at skrive som en drøm har Arvid også sans for 
damerne, for naturen og for at slå sig på – ikke Kristiania 
som i Sult, men – Oslo. Men i modsætning til Hamsuns be-
kymringsløse vandrere har Arvid Jansen tre døtre, hvoraf 
den ældste, Vigdis, er bare 12 år, men allerede nødt til at 
være den i familien, der har de mest følsomme antenner på, 
på vegne af såvel de to yngre søstre som af forældrene. 
Bilen bliver det fælles rum, der fører dem alle videre. Der, 
hvor pigerne skal forsikres om, at Arvid har en plan, når han 
henter dem til weekendbesøg to gange om måneden. El-
ler som da Arvid og Vigdis tager på udflugt, der inkluderer 
overnatning i bilen og rebelsk samhørighed. Men omvendt 
er det også i bilen, alt går galt, så Arvid ikke længere ser 
døtrene. I det hele taget er intet sort-hvidt i denne skønne ro-
man. Her er hverken vindere eller tabere. Kun et ønske om 
at komme videre, når nu man ikke kunne blive ved at være 
dem, man var – sammen. Og jo længere væk, Arvid kom-
mer fra skilsmissen, jo flere forskellige kvinder, han er sam-

men med, og som hellere end gerne vil være den, der giver ham livet tilbage, 
jo mere forstår han, hvem det er vigtigst at redde. Per Petterson er en mand af få 
ord, men hvilke ord! Han slanger sig ind og ud af tid og sted, men vender hele 
tiden tilbage til udgangspunktet; den mand, Arvid Jansen er og kan blive igen. 
En mand, som har brug for at komme overens med sin skæbne og komme videre, 
og som i modsætning til naboen ikke kun bruger sin bil til at pudse og polere.  
Anmeldt af Marie Louise Wedel Bruun

Denne sommer slutter hit-serien Orange is  
the New Black efter seks succesfulde sæsoner 

med de karismatiske fængslede kvinder. 
 Se den syvende og sidste sæson på Netflix nu.

’Los Angeles’-kæde,  
500 kr.

’Santorini’-kæde, 
650 kr.

M Å N E D E N S  B O G
PER PE T TERSON: 
MÆND I MIN SITUATION
(Batzer)

SIDSTE 
OMGANG!

BELLE
SOEUR
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THE RACONTEURS
Help us stranger

(Barsuk Records)

KØN Der er altid en særlig anledning til at tage 
på Louisiana, og denne sommer hedder den 
blandt andet Birgit Jürgenssen. Har du ikke hørt 
navnet før, er det o.k., for der er tale om en østrigsk 
kvindelig kunstner, der i 1970’erne skabte køns-
politiske værker som en del af en stærk kvindelig 
kunstnerkreds i Wien – vi er altså ude i noget af 
det mere smalle. Når Louisiana alligevel vælger 
at udstille et udvalg af Jürgenssens fotografier, er 
det selvfølgelig, fordi de kan sætte tanker i gang, 
også i dag. Er kvinderollen, som vi gerne vil have 
den? Og får vi som kvinder lov til selv at definere, 
hvordan vores liv skal udfolde sig? Jürgenssen 
skrev i sin dagbog kampråbet: ”Vær kreativ, nægt 
din rolle”, og den parole lever hun ud i kunst, der er 
både humoristisk, provokerende og stærk. Loui-
siana on Paper: Birgit Jürgenssen. Ich Bin, 

Louisiana, indtil 22. september

HOTSPOT Hvis du alligevel nyder livet i det nord-
sjællandske sommerland, skal du lægge vejen 
forbi Rudolph Tegners Museum og Statuepark i 
Dronningmølle, også selv om du har været der før 
og allerede føler, du kender det natursmukke om-
råde, de betagende skulpturer og de korngyldne 
udstillingsrum. Under temaet Arv og i forbindelse 
med Nordkystens Kunsttriennale 2019 vil du som-
meren igennem kunne opleve en særudstilling 
med så cool navne som Alexander Tovborg, Third 
Ear og Sophia Kalkau. Især Alexander Tovborg 
er sådan en, man lige nu gerne kører langt for at 
være i selskab med, men også Kalkaus skulptur  
Rudolphs løg trækker. Alle værker er lavet specielt 
til udstillingen – og det tegner godt. Nordkystens 
Kunsttriennale, Rudolph Tegners Museum, 
indtil 22. september

VIDEOKUNST Den danske fotograf og video-
kunstner Jesper Just forvandler hen over somme-

ren Kunsthal Charlottenborgs sydlige udstillings-
fløj til et univers af levende billeder og rumlige 
installationer. Og det kan du godt glæde dig 
til. Som en central del af udstillingen vises vi-
deoværket Servitudes, der i 2015 vakte stor 
begejstring, da det om natten blev afspillet på 
en række skærme på Time Square i New York 
og senere blev købt af Metropolitan Museum of 
Art. Værket, der er ambitiøst og fængslende, har 
blandt andet en kvinde i fokus, der med et reha-
biliteringsapparat skruet på arme og fingre for-
søger at spise en majskolbe, en pige, der alene 
evner at spille klaver, og arkitektoniske, nærmest 
poetiske billeder af One World Trade Center. 
Det hele er (trylle)bundet af musikken, der spiller 
en afgørende rolle i Jesper Justs kunst. 
Jesper Just: Servitudes, Kunsthal Charlotten-
borg, indtil 11. august 2019. 

Anbefalet af Mette Skjødt Strandberg

ROCK Er du til læderjakkerock, er 
der ingen vej uden om The Racon-
teurs med evigt seje Jack White i 

front. Det fire mand store band er ude 
med deres første album i 10 år, og 
der er stadig masser af skrattende 

vokal, taktfaste trommer og heftig gui-
tar fra amerikanerne. Der bliver dog 
også plads til mere stille numre som 

Now That You’re Gone, der rammer 
en fin 1950’er-vibe og understreger, 
at White & co. i den grad forstår at 

skrive catchy rock. AM

SYNTHPOP/DREAMPOP  Debut-
pladen fra det australske stjernefrø 
Hatchie er lige dele dansevenlig 

synthpop og nostalgisk dreampop 
med 90’er-inspiration fra bands som 

My Bloody Valentine og Cocteau 
Twins. Du kender måske allerede 

den søde Without a Blush, der har 
kørt i rotation på P6, eller måske 

fangede du den 25-årige sangskri-
ver på Heartland i juni? En dejlig 

stemme og fine tekster som ”If I could 
kiss you one more time/ Would it 

make everything alright?” AM

ELLE update

LOUISIANA ON PAPER: BIRGIT JÜRGENSSEN. ICH BIN

JESPER JUST: SERVITUDES

MÅNEDENS 
KUNST

RUDOLPH TEGNERS MUSEUM OG STATUEPARK

HATCHIE
Keepsake

(Double Double Whammy)


