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KULTUR-

FORBRUGEREN

Hvilken musik hører du i øjeblikket?

»Jeg hører ikke så meget musik lige nu. Når man la-
ver en ny forestilling med 52 mennesker på scenen,
er der ingen fritid. Når jeg kommer hjem, er den bed-
ste lyd, jeg kan lytte til, stilhed. Så går jeg i en fælles-
have og luger«.

Hvornår var du senest i teatret?

»Jeg var til Loona Nights i Dansehallerne. Men jeg er
meget fagnørd, når jeg går ind og ser scenekunst.
Hvis jeg går efter noget, der kan inspirere mig og
bringe mig andre steder hen, bruger jeg litteratur og
film. Det er de to store inspirationskilder for mig«.

Hvilken film har du senest set i biografen?

»Den største inspiration i lang tid er ungarske Béla
Tarrs film ’Satans tango’, som faktisk har inspireret
mig til åbningsscenen i min seneste forestilling. Fil-
men er fra 1994, men jeg så den først i efteråret, da en
ven viste mig den. Béla Tarr kan vise en enkelt ting,
der på papiret ingenting er, men som får lov til at fol-
de sit indre ud for os. Ligesom hvis du sidder og kig-
ger ud over en skovsø. Hvis du kigger længe nok, er
det ikke bare en sø i en skov. Der er en dybde, der er
bevægelse i vandet, der er lys
og skygger, der flimrer i over-
fladen, der er duft og lyd. Du
lukker dig op med alle sanser«.

Hvilken bog har du senest læst?

»Max Blechers lille roman
’Hændelser fra den umiddel-
bare uvirkelighed’. Han var
meget syg og levede med ekstreme smerter, inden
han døde som 29-årig. Hans smerte sætter ham uden
for den almindelige virkelighed og sætter ham i
stand til at sanse og være til stede uden for det ordi-
nære. Han sætter ord på noget, jeg genkender, men
ikke har sat ord på før. Fra min barndom har jeg ople-
velser af at være alene i naturen i lang tid, og verden
får lov til at blive noget andet og mere end det, man
lige tror. Som om alt folder sig sammen, alt folder sig
ud, og du selv er udvisket. Jeg kan ikke beskrive det
bedre, for det er det, der sker. Alting skrider. Det er
langt hinsides, hvad der er godt og dårligt. Det er ba-
re. Jeg tænker, det er lidt som at dø måske. Det er en af
de der store oplevelser, som man har nogle få af i sit
liv«.

Hvilket tv-program har gjort indtryk på dig for nylig?

»Jeg har ikke noget tv. Jeg ser aldrig tv«.

Hvad har været din største kulturoplevelse i år?

»Jeg ved ikke, om man kan kalde det en kulturople-
velse, men jeg var til en konference i Vancouver om-
kring aboriginal kunst, altså i betydningen alle op-
rindelige folk. Det var virkelig en øjenåbner for mig, i
forhold til hvad vi ved om oprindelige folks kunst og
kultur og om, hvilke forhold de lever under. F.eks. i
Canada oplever de oprindelige folk det stadigvæk
som en kolonisation. De oplever, at de er blevet frata-
get en modernisme, fordi deres kultur blev forbudt.
Så nu skal de forsøge at komme up to date. Det var en
øjenåbner, fordi jeg virkelig bare følte, kors, hvor er
jeg uvidende. Jeg er aldrig gået ind i de der problema-
tikker«.

Hvilken kulturoplevelse følte du, at du spildte tiden på?

»Jeg gik fra en japansk teaterforestilling i Paris i efter-
året, som var meget hypet. Det var voksne menne-
sker, der agerede meget pubertært med en virkelig
tynd tekst. Det er ellers svært for mig at gå. Der står jo
nogle mennesker deroppe og virkelig slider, og det
er hårdt for dem, når der er nogen, der går. Så det skal
være meget slemt«.

Hvilken kulturoplevelse er du ked af, du gik glip af?

»Christian Lollikes ’Manifesto’. Der var simpelthen
udsolgt. Jeg synes, han har gang i nogle vildt interes-
sante ting. Han tør røre det politiske og gør det på en
meget dreven måde. Og forestillingen er jo meget
kontroversiel. Jeg var nysgerrig på, hvordan han ville
gribe det an.

Hvilken kunstart gider du ikke bruge tid på?

»Opera. Jeg synes ofte, det virker meget postuleret«.
kamilla.b.kjaergaard@pol.dk
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Jeg tænker, det
er lidt som at
dø måske

KUNST. FBI har beslaglagt an-
tikvarisk kunst for over 100
millioner dollar fra en promi-
nent antikvitetshandler på
Manhattan i New York. Blandt
det beslaglagte var blandt an-
det en skulptur fra 200 år før
Kristi fødsel vurderet til næ-
sten 18 millioner dollar og en
fem fod høj Buddha, der veje-
de 1.600 pund.

Antikvitetshandleren, en
64-årig amerikansk statsbor-
ger ved navn Subhash Kapoor,
sidder nu tilbageholdt i Indi-
en, hvor han venter på sin
dom. De føderale myndighe-
der i USA kalder ham en af de
største antikvitetssmuglere
verden har set. Kapoor er en
del af et internationalt smug-
lernetværk, der har solgt

kunstværker til førende muse-
er over hele verden blandt an-
dre The Metropolitan Mu-
seum of Art i New York, The
Los Angeles County Museum
of Art, The Musée des Arts Asia-
tiques-Guimet i Paris og the
National Gallery i Australien.

Sagsakterne viser ifølge LA
Times, at Kapoor har givet fal-
ske ejerskabserklæringer til
museerne og blandt andet
fortalt, at objekterne havde
været i private samlinger i år-
tier. Mange af de ulovligt solg-
te objekter stammer fra Indi-
en, men også fra andre steder
i verden. Museerne, der har
købt kunst af Kapoor, er ind til
videre ikke blevet anklaget for
at have vidst noget om vær-
kernes oprindelse. sanbro

Storsmugler afsløret Det er en salamiteknik, hvor

man langsomt renser 

medierne for religion

Debattør Hans Hauge om, at 

’Morgenandagten’ ikke længere er

et krav i DR’s public service-aftale

7.005 %
er salget af George Orwells
’1984’ steget på Amazon efter
overvågningsskandalen i USA

MUSIK.Det tog kun to minutter at sælge de 450 bil-
letterne til amerikanske The Nationals koncert på
Loppen i København 20. juni. Senere i år besøger
rockgruppen både Roskilde Festival og Forum. mh

Koncert udsolgt på 2 min.

politiken.dk i dag

Reggae: 
København
får ny, stor
festival

Bliv opdateret 
på politiken.dk 

TING JEG GJORDE AF MAREN UTHAUG

UDSTILLING.De boede sammen hele livet. 
Harald og Mathias. I en lille by midt i Norge,
langt fra alt. På den gård, hvor de var født.

Ingen af dem giftede sig. Harald arbejdede
på et tidspunkt to måneder i Oslo, men brød
sig ikke om det. Mathias overnattede en nat 
– én nat – på et hotel i Lillehammer, tre timer
fra gården. »Den værste nat i mit liv«, kaldte
han den.

I 2001, da brødrene var 75 og 80, begyndte
den norske fotograf Elin Høyland at følge dem
– og det fortsatte hun med til begges død. 

Resultatet kan ses i bogen ’Brothers’ fra 2011,
som den britiske avis The Guardian kårede til
en af de 12 bedste fotobøger det år. Men man
kan også gå på Copenhagen Photo Festival,
nærmere betegnet Carlsberg, bygning 55, hvor
fotoserien lige nu er udstillet.

Billederne er de fineste. Enkle. Som Harald
og Mathias’ liv.

»Vi hugger brænde, bærer brænde og læg-
ger brænde på pejsen«, sagde Harald, når han
skulle fortælle, hvad dagene gik med. Jo, og så
lagde de foder ud i fuglekasser. Og lyttede til
radio og læste den lokale avis. Engang i 60’er-
ne havde de lejet et tv, men det afleverede de
igen efter en måned. Det tog for meget af deres
tid at sidde og se på det ...!

Harald døde en dag, han skovlede sne i 
minus 20 grader. Mathias blev boende et 
par år alene i huset, men kom siden på 
alderdomshjem. Han døde i 2007.
lind

WWW Se flere billeder af Mathias og Harald – 

i sne, med kikkert og ikke mindst: i bar overkrop

og med en ’Ihcoffee’-kop – på Politikens 

fotosite politiken.dk/foto. Her findes også mere

info om bogen og om udstillingen.

Harald og Mathias. 
Altid sammen. Altid

Foto: Elin Høyland 
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