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Vi har kæmpet for
naturen og miljøet i
over 100 år. Og det
fortsætter vi med...

For under 1 kr. om dagen* kan du kæmpe med og give naturen
og miljøet en chance for at vise sig fra sin bedste side.
Lige nu kan du endda prøve tre måneder gratis.

Prøv et medlemskab på www.dn.dk/gratismedlem
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Inaktivitetens
fjende nr. 1
På Culturel taler vi hele tiden om at
være proaktive og udvise handlekraft.
Men hvad mener vi egentlig med det?

For nylig oplevede jeg, hvad det vil sige
at blive klogere på sine egne holdninger.
Jeg var på et kursus, der handlede om
proaktiv planlægning. Vi blev præsenteret for fire forskellige typer af aktivitet: Inaktiv, reaktiv, præaktiv og proaktiv. Med inaktiv som den ene yderlighed
og proaktiv som den modsatte.
Der var lange og spændende forklaringer og eksempler knyttet til de enkelte
typer aktiviteter. Jeg skal spare dig
for alle detaljerne omkring de forskellige typer og nøjes med at afsløre, at

kernebudskabet var, at den proaktive
handlings værste fjende og dermed
modsætning er den inaktive – det vil
sige slet ikke at handle.
Det er vigtigt at handle. I det mindste at
gøre et eller andet. Og derfor lægger vi
hos Culturel vægt på at gøre det så nemt
som overhovedet muligt at gøre noget
aktivt for klimaet. For som medlemmer
af Culturel bliver vi automatisk den
inaktive handling kvit, fordi vi gennem
Klimafonden giver noget tilbage til
naturen, hver gang vi bruger strøm.

Så når du først har tilmeldt dig Culturel,
handler du automatisk proaktivt. Og så
kan du roligt læne dig lidt tilbage med
god samvittighed. Men hvis du skulle
have lyst til også at bruge din handlekraft på at støtte kulturen, litteraturen
eller udviklingen af nye fairtradeprodukter, har vi også gjort det nemt for
dig at handle proaktivt med de mange
ideer og tilbud på culturel.dk.
Så aktivér den gode samvittighed med
Culturel – og bliv de inaktive handlingers fjende nr. 1.
Anders Buhl
Ansv. redaktør
Klima- og kulturchef

Sådan hjælper Culturel din handlekraft på vej

Hjælp automatisk klimaet, hver gang
du bruger strøm
Hver gang Culturels medlemmer
bruger strøm, betaler vi automatisk
lidt ekstra over elregningen. Pengene
går ubeskåret til den uafhængige fond,
Klimafonden, der på vores vegne sørger
for at investere dem i nye klimavenlige
energitiltag. Fonden er startet af Energiselskabet SEAS-NVE, som Culturel er
en del af.

Udvid din horisont med Magasinet
Culturel
I Magasinet Culturel får Culturels medlemmer en gang i kvartalet et ordentligt
skud inspiration og ny viden. Her kigger
vi på tværs af kulturlivet, bæredygtigheden og handlekraften. Som medlem af
Culturel får du tilsendt magasinet gratis
en gang i kvartalet. Og på culturel.dk
kan du altid finde ekstra viden i små
filmklip og ny inspiration i debatterne.

Få ny viden gennem læsningen
Hos Culturel elsker vi bøger, og med
150.000 titler på hylderne i vores netboghandel kan vores medlemmer altid
finde gode bogtilbud. For at udvide de
litterære horisonter, har vi i samarbejde
med Dansk Forfatterforening bedt en
række forfattere om at læse smagsprøver fra deres bøger højt for dig på culturel.dk. Og så kommer du selvfølgelig
gratis med til Bogmessen i Forum.
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Dissekér din klassiker: 2CV’en

Kær bil har mange navne:

Studenterjaguar.
Pædagogjeep.
Sardindåse.
Listen over 2CV’ens mange kælenavne er lang og vidner om den enorme
popularitet, den i 70’erne nød blandt studenteroprørere og pædagoger.
Men oprindeligt var den skabt til bønderne langt ude på landet.

Aldrig har en bils hestekræfter skullet
tages mere bogstaveligt, end da André
Citroën i 1935 begyndte at lege med
tanken om at lave en lille bil til de
franske bønder, så de nemmere kunne
transportere deres varer fra marken til
markedet. For 2CV er en fransk forkortelse for 2 chevaux – to heste.

Af Bent Grønlund
Foto af Fintan Damgaard

Den model, vi kender i dag, så dagens
lys i 1948. Den har aldrig været kendt
for at kunne fræse af sted med særligt
høje tophastigheder. Men til gengæld
var den teknisk set meget forud for sin
tid med så avanceret affjedring, at bønderne kunne køre deres æg helskallede
hen over pløjemarken.
Allermest kendt og elsket er 2CV’en dog
for sit design, der kalder smilet frem på
læben. Hver del er så karakteristisk, at
man kan genkende dem på lang afstand
– selv nu, hvor vi har dissekeret én i
stumper og stykker for at kunne nyde
hver enkelt del i al sin simple skønhed.

2CV’en er den tredje
klassiker, vi dissekerer i Culturel.
#1 var Y-stolen.
#2 var Stjerneskuddet.
Og vi glæder os allerede til at
dissekere #4.
6
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Har du gode minder om
2CV’en – eller kan du huske
flere sjove øgenavne? Så del
dem på culturel.dk
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Det
ukendte
turretur
Teaterduoen Fix&Foxys sanseorgier og uventede
møder med prostituerede, asylansøgere og ghettoer er
som små tæt-komprimerede zipfiler, der giver publikum store politiske erkendelser.
Af Nadja Pass
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opdagelsesrejser

S-toget glider mod Hundige, og uden for vinduerne glider forstæderne forbi. Sidst jeg sad her, havde jeg lukkede øjne. Jeg
var steget på ’toget mod det ukendte’ på Hovedbanegården
sammen med to veninder og en kupéfuld andre operagæster,
der heller ikke anede, hvad de gik ind til, da de løste billet til
Parsifal – et operakorstog. I vores stiveste puds sad vi dér med
lukkede øjne, mens en kjole-og-hvidt-klædt herre guidede
os gennem ouverturen til Wagners sidste opera – Parsifal.
Og da den sluttede, stod vi af på Brøndby Strand, hvor vores
elegante guide gennem sin megafon bød os velkommen til det
ukendte. Og det meget farlige.
Nu gentager jeg rejsen – denne gang mod det knap så ukendte
– for at møde instruktørerne Tue Biering og Jeppe Kristensen. Duoen, der er berømte og berygtede for altid at sætte
samfundsproblemer på spidsen, lege med genrerne og skabe
uventede møder i deres forestillinger. For eksempel har de sat
Pretty Woman op på Halmtorvet med ’rigtige ludere’ i Julia

Da jeg stod der på Hovedbanegårdens
perron, inden toget afgik mod det
ukendte, tænkte jeg, at det efterhånden er utroligt sjældent, man ikke
aner, hvad der skal ske. Der er ikke så
meget ukendt tilbage i verden.
Tue – For mig er det nu ikke en sandhed, at der ikke er noget ukendt tilbage.
Vi tror, vi kender det hele, men vi kender det højst sandsynligt kun gennem
medierne. Vi har en masse forestillinger
om den virkelighed, vi tror, vi ved alt
om. Men jeg har jo aldrig selv stået ved
Acapulco eller pyramiderne. Jeg har en
klar ide om, hvordan det er. Men jeg
VED det jo ikke. Og selv når vi tror, vi
ved det, dukker der jo hele tiden noget
overraskende op. Så får vi alle de klassiske erkendelser med, at ”de er jo også
mennesker” og ”ih, hvor de ligner mig”.
Det er den klassiske måde at opdage
verden, at vi erkender den gennem os
selv.
Jeppe – På den ene side har vi set alt på
Discovery, men på den anden side ser
vi altid kun den medierede virkelighed.
For eksempel kender vi faktisk bedre
kærlighed fra film end fra virkeligheden. Den medierede virkelighed er fuld
af en masse genrer, der føles så naturlige for os, at vi faktisk ikke rigtig kan
forholde os til virkeligheden, men forsøger at få den til at passe til de genrer,
vi føler os trygge ved. Vi har så utroligt
meget lyst til en happy ending, og vi
kan ligesom mærke, hvornår handlingen
skal begynde at vende. Den kraft er
enormt stærk. Den er med til at forme

Roberts’ rolle, tv-serien Friends op med asylansøgere i hovedrollerne, og de har indspillet nye afsnit af Dollars på Færøerne
med skiftende lokale bygdboere i rollerne som Blake, Krystle
og Alexis.
Det var mørkt, sidst jeg gik her sammen med de andre operagæster. Regnen stod ned i stænger. Jeg anede ikke, hvad der
skulle ske. Det føltes ikke nær så farligt, som vores elegante
guide blev ved at råbe i sin megafon, at det var. Men det var
helt klart ukendt. Vi følte os på udebane og bevægede os i flok
mod det uvisse, mens vi travede fra den ene betonblok til den
anden, hvor små magiske scenarier pludselig åbenbarede sig i
pensionistforeninger, lejligheder og parkeringskældre.
I dag skinner solen. Ungerne har påskeferie. Kirsebærtræerne
blomstrer amok. Her er hyggeligt. Og det, der før kaldtes
ukendt, føles pludselig hjemligt, da jeg sætter mig til frokosten sammen med de to herrer.

den måde, vi ser verden på. Vi brugte
det meget aktivt i Pretty Woman – for
i den historie forventer man virkelig
en happy ending. Og når man så møder
de virkelige prostituerede i teaterrummet, synes man også hele tiden, at de
virkelig fortjener en happy ending. For
de har jo både ben i næsen og et godt
gemyt og har været utroligt meget skidt
igennem. Så begynder hjernen at efterlyse en happy ending.
Så det er derfor, populærkulturen er
sådan en god legeplads for jer?
Jeppe – Ja, for populærkulturens genrer
er så fulde af regler og forudfattede
indstillinger, at de er sjove at lege med.
Vi har tit snakket om, at det ville være
svært at arbejde med opera, fordi det
er en ukendt genre for de fleste. Men
alligevel vil jeg nu vædde med, at hvem
som helst – selvom vedkommende
aldrig har været i operaen – vil sige ”de
synger højt, jeg forstår det ikke, og det
er meget ophøjet”. Og den myte er jo
også skøn at arbejde med.
Og her sker der så noget ukendt – eller i hvert fald uventet og potentielt
dramatisk. Vi sidder over frokosten,
og da jeg sætter gaflen i det højt
belagte smørrebrød, stikker en af fiskefileterne af. Jeg må på servietjagt,
og det er først, da jeg lytter båndet
igennem derhjemme, at jeg hører Tue
og Jeppes hånddukke-imitation, som
de har indspillet, mens diktafonen
ufortrødent har optaget videre:

Tue - Hvad skal vi nu sige i diktafonen,
mens Nadja er væk…
Jeppe – At det her er et særligt moment
af den slags, man også oplever under
vores forestillinger – at nogen tilskuere oplever noget, mens andre oplever
noget andet. Dette er en pause – en
teatralsk situation.
Jeg vender tilbage. Tørrer thousand
island-dressing af bordet og sætter
mig klar til at høre lidt mere om overraskelserne og det ukendte.

Vores forestillinger indeholder
altid et vist element af kaos eller
uforudsigelighed
Jeppe – Vores forestillinger indeholder altid et vist element af kaos eller
uforudsigelighed. Så selvom vi har
lavet forestillingen færdig, er der hver
aften nogle nye møder eller nye overraskelser, der ligger og gemmer sig. Det
ukendte er meget inspirerende som
teaterarbejdsform.
Tue – For os handler det om at afmystificere det ukendte gennem møder.
Teaterrummet er en fantastisk ramme
om den slags møder. Du træder ind i
rummet, de lukker dørene – og så er du
sammen med dem på scenen, bagved og
blandt publikum i 1,5 time.
Med Pretty Woman oplevede vi det
meget konkret selv. Vi bor på Vesterbro
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og ser de prostituerede stå uden for
vores gadedør hver dag. Tidligere slog vi
blikket ned. Vi kunne ikke rigtig se dem
i øjnene, fordi de levede på en anden
planet, vi næsten ikke turde tænke
på. Men under forestillingen havde vi
pludselig en fælles oplevelse med dem i
teaterrummet. Vi så dem i nogle situationer, vi sagtens kunne genkende os
selv i, fordi de heller ikke var uddannede skuespillere med en masse håndværksmæssige teaterredskaber. Det
satte også en masse i gang hos publikum, der både var lidt bange og enormt
nysgerrige. Men på 1,5 time nåede de
at lære hende lidt at kende, fordi vi var
i et meget lille rum, og hun havde stået
meget tæt på dem. Den slags møder
udvider vores optik.
Men tilbage til genrerne – vi er skolet
i populærkulturens genrer, siger I?
Jeppe - Vi er blevet ’streetwise skolet’.
Det er ikke noget, vi har lært i folkeskolen, men vi er formet af genrerne,
siden vi var børn. Prøv at spørge ud i
en stor forsamling, hvor mange der har
set Pretty Woman mindst to gange. Der
vil nok være en del, der har set den 20
gange. Og det samme gælder Dollars og
Friends. De er en del af vores centralnervesystem, vi genkender en masse
fortællinger og billeder i dem. Så når
man leger med populærkulturen, går
man populært sagt ind og leger med
vores for-programmering. Så snart vi
benytter os af populærkulturen, bliver
det meget nemmere at fortælle om
asylansøgere, fordi der sker noget meget
interessant, når du kobler den slags
politiske eller sociale problemstillinger
med noget, der er så trygt og velkendt
som populærkulturen. Så det er overhovedet ikke meningen at nedgøre po-

bor på et asylcenter ude i Kongelunden.
Jeg elsker at kunne læne mig op ad en
genre, så jeg med en enkelt sætning kan
sige ”Vi laver Friends med asylansøgere”, og det i sig selv sætter en masse
tanker i gang. Så selv dem, der ikke er
med til at se forestillingen, får en masse
af det konceptuelle gods, bare de hører
dét.
Tue - Det er lidt som en zipfil, vi prøver
at levere. Og så bliver den pakket ud
inde i folks hoveder på alle mulige
måder.
Og hvad er det så for nogle erkendelser og tankerækker, sådan en zip-fil
rummer?
Jeppe – Vi prøver altid at ramme det
punkt, hvor forestillingerne ikke
længere er ren underholdning. Politiske
og sociale problemer indeholder jo i sig
selv den helt rigtige dramaturgi. De er
oplagte at lave gode film over. Men det
er først, når de holder op med at være
ren underholdning, at de bliver rigtigt
interessante. Som da vi lavede Come
On Bangladesh, og det til sidst viste sig,
at der havde siddet nogle arbejdere fra
Bangladesh i en container på scenen
under hele forestillingen. Da vi så til
sidst i forestillingen åbnede dørene,
og de trådte ud, blev problematikken
pludselig enormt konkret.
Tue – Undervejs i arbejdet med en forestilling har vi vist altid et lille spirende
håb om at redde verden eller nogen
mennesker. Redde nogen fra deres egne
fordomme – og nogle andre fra at blive
ramt af andres fordomme. Og det gør vi
blandt andet ved at inddrage mennesker, der ellers bliver overset. ’Asylansøgere’ og ’prostituerede’ er jo nogle
helt forfærdelige betegnelser.
Men så snart man begynder
at lege sammen og spille
teater sammen, nedbrydes
de grænser. Så er vi jo bare
nogen, der leger sammen.

Første gang vi skulle finde en
prostitueret til Pretty Woman,
var vi jo sindsygt bange
pulærkulturen. Vi har dyb respekt både
for det faglige og tankerne, der ligger
bag – for eksempel er manuskripterne
til Friends helt vidunderligt skrevet, og
de fortæller nogle megavigtige ting om
noget så banalt som venskaber. Og når
du kan føle en reel venskabsrelation til
seks fiktive personer i New York, kan
du også føle en relation til en pige, der
10
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Jeg tror aldrig, vi har lavet et projekt,
hvor der ikke på en eller anden måde
kom en effekt ud af det. Noget der
spredte sig som ringe i vandet. For
eksempel lavede vi en hel del afsnit
af Dollars på Færøerne, hvor vi hver
dag tog ud til en ny bygd og castede
nogle nye mennesker ud fra princippet:
”Vi skal bruge Blake, Krystle, Alexis,

opdagelsesrejser

Adam, Mathew”. Så interviewede vi
dem, vi castede, så det de sagde, smittede af på de stereotype roller, de skulle
spille. Vi spurgte for eksempel: ”Er
der en Alexis i dig?”. For der er jo altid
enten en Krystle, en Alexis eller en
Fallon i folk.
Om aftenen rullede vi den røde løber
ud, og så kom de medvirkende og deres
familier og drak champagne, mens vi
havde premiere på aftenens afsnit. Og
så tog vi videre. Bagefter har vi hørt,
at der er opstået nogle netværk blandt
folk, der hidtil kun havde udvekslet
almindeligheder. Nu er de pludselig perleveninder og kalder stadig hinanden
Krystle og Alexis.
Her i Brøndby Strand er der også opstået en masse netværk i korene, og folk
er pludselig begyndt at snakke sammen,
når de kører i elevator sammen. Så der
er opstået nogle nye netværk uden om
de sædvanlige sociale cafeer eller aktiviteter, hvor man kun møder andre, der
også interesserer sig for korssting eller
foto. Vi har faktisk skabt nogle ellers
helt umulige forbindelser, hvor alle mulige mennesker mødes. Og det er meget
kendetegnende for vores projekter.
Jeppe – Så snart vi står fast på, at vores
mission er at lave kunst, og at alle valg
vi træffer er kunstneriske, bliver det
sjovt for folk at være med. Mange af de
prostituerede, der spillede med i Pretty
Woman sagde: ”Hvor er det skønt at
være med her, hvor der ikke er nogen
bagtanker. Ellers plejer der altid at
sidde nogen, der har et socialt projekt
kørende og observere os.”
Tue – Vi tør sige, at det er et kunstnerisk projekt. Så bliver alle helt vildt
nysgerrige. Vi skaber et særligt rum,
hvor vi ikke snakker med færinge, prostituerede eller asylansøgere om deres
personlige problemer. Vi skaber noget
sammen. Vi leger sammen. Vi bliver ofte
omtalt som virkelighedssnyltere. Men
vi går jo aldrig ind i folks private rum.
Vi inviterer dem med ind i en fiktion, og
vi har aldrig nogensinde hævdet, at vi
vil vise virkeligheden. Vi ved da godt,
at det er en fiktion. Men det er selv den
bedste dokumentar jo også.
I det øjeblik vi flytter problemerne ind
på teatret, kan vi arbejde med dem på
en helt anden måde. Da vi lavede Pretty

Woman, blev prostitutionsproblematikken så konkret for publikum, at de slet
ikke kunne have med det at gøre. Folk
kunne heller ikke ha’ det, da vi tog
asylansøgere ud af favnen på politiet,
journalisterne og fotograferne, der
vandt priser for deres sort-hvide fotos
af mennesker, der kiggede håbløst ud af
vinduet med lidt softtonelinse eller hård
kontrast. De kunne ikke ha’, at vi så
satte dem i et farverigt sitcom-univers.
Men man gør altså asylansøgere og
andre udsatte grupper en bjørnetjeneste
ved at fastholde dem i de sorthvide billeder, så vi glemmer at se dem som helt
almindelige mennesker. Det er enormt
svært at møde en asylansøger, hvis man
kun har set billederne af, hvor traumatiserede de er. Det bliver nemmere at
relatere til dem, hvis vi ser dem på en
scene, hvor de laver Friends og har det
skidesjovt. Vi kan jo godt samtidig se
og forstå, at de har svært ved at komme
op om morgenen og lever nogle svære
liv. Men vi ser i det mindste nogle andre
sider af dem.
Jeppe – Faktisk er det der, engagementet og medmenneskeligheden starter. De
sorthvide fotos af stakkels asylansøgere
fra Kongelunden bliver nærmest underholdning for os – det bliver uvedkommende, fordi de kommer så langt fra
vores hverdag, at vi ikke kan forholde
os til dem. Men når man har siddet i
samme rum og haft det sjovt sammen,
bliver det ubærligt, at de ikke får lov til
at have det sjovt, når de ikke længere
sidder på den scene.
Men kan virkeligheden ikke også
nogen gange blive lidt for virkelig for
jer?
Jeppe – Jeg bliver faktisk mere overrasket over, hvor ekstremt normalt alting
er. Det er kun,når vi ser ting på afstand,
at de bliver voldsomme, dystre, farlige.
Der er faktisk ret normalt i Brøndby
Strand. Det er ikke følelsen af at være i
noget farligt.
Tue – Vi skulle bruge mange ord på at
tale det op. Vi måtte insistere på, at det
faktisk var farligt herude. Det kunne
vi sagtens selv mærke, at det ikke var.
Men da vi begyndte at råbe det ud gennem en megafon, blev det faktisk lidt
farligt, for der var en stor risiko for at
træde nogen over tæerne.

Jeppe – Men vi tænker jo også ”fuck”,
fordi vi sætter noget i gang, der også
rører ved vores egne fordomme og berøringsangst. Vi laver jo aldrig nogen projekter, hvor vi er så skidekloge på det,
at vi kan sige helt præcist, hvordan man
håndterer tingene, og så skal vi vise de
andre idioter, hvordan de skal tænke. Vi
er jo rasende bange selv og har selv alle
de samme fordomme. Og det er jo det,
projekterne handler om. Første gang vi
skulle finde en prostitueret til Pretty
Woman, var vi jo sindssygt bange. Vi
kørte rundt i en stor Mercedes med en
fotograf og lommen fuld af penge, fordi
vi skulle have taget et pressebillede.
Og det skulle jo så være en forsmag på
forestillingen, at vi skulle betale penge
for det pressebillede. Vi kørte op og
ned ad gaden med alle de der penge i
lommen og rystede. Både over det store
perspektiv i den situation, vi var ved
at sætte i gang, men også fordi, det er
rystende, når man gør noget, man ikke
har prøvet før, og pludselig godt kan
forstå, hvorfor nogen kan blive berusede af det.
Tue – Dybest set spurgte vi jo bare, om
vi måtte tage et billede, og hun ville få
en masse penge for det. Vi køber jo hinanden hele tiden. Bare på andre måder.
Normalt er der ingen, der siger noget til
det, hvis vi hyrer dig som skuespiller
eller model. Men nu var det en prostitueret. Vi hyrede hende bare ikke som
prostitueret. Vi skulle bare have taget
et billede.
Jeppe – Hvis man sammenligner alle
vores gamle ansøgninger med selve
forestillingerne, er ansøgningerne nok
mere hårdt vinklet, mens forestillingerne er langt mere menneskelige. Når man
ikke ved, hvad tingene handler om, er
det nemmere at vinkle ansøgningerne
hårdt, nærmest lidt aggressivt. Men når
man begynder at arbejde med det, kommer der en masse menneskelighed ind i
det. Nogle af vores oprindelige ideer har
været ret ulidelige.
På et tidspunkt i Parsifal blev tingene
sat hårdt på spidsen for mig. Der var
en scene, der foregik oppe i en pensionistforening, hvor alle sad bænket
om kaffe og småkager. Og så var en
af personerne en ’araber’, der skulle
stenes. Der blev delt Karen Wolfsmåkager ud til nogen stykker i publikum, der så skulle kaste kager på
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’araberen’. Det var tilfældigvis mine
to veninder, og ikke mig, der skulle
kaste. Og jeg kunne næsten ikke ha’
det. Jeg sad virkelig og tænkte på,
hvad jeg selv ville have gjort, hvis
det havde været mig. Og jeg håbede,
jeg ville have nægtet. Så nu kunne
jeg godt tænke mig at spørge jer, hvad
I selv ville gøre, hvis nogen bad jer
om at stene en anden med en Karen
Wolf-småkage?
Jeppe – Det kommer meget an på
situationen. Hvis jeg sad som en del af
Parsifal-forestillingen i Pensionistforeningen Klitrosen, ville jeg muligvis
blive revet med af situationen, fordi
jeg følte mig forholdsvis tryg. Folk
reagerede meget forskelligt på det der.
Der var to grundreaktioner, der begge
er helt legitime. Den ene var ”det er bare
en leg, og samtidig kan jeg tænke over,
hvor bizart det er at kaste med småkager efter en indvandrer,” og den anden
”det vil jeg ikke være med til – uanset

i det, at de har tænkt på det hele som
en leg. Ellers har de fleste jo den der
”åhnejåhnejåhnej, bare de nu ikke peger
på mig”-frygt, så snart de hører, at en
forestilling er ’involverende’.
Tue – Det er jo præcis det der, vi håber,
der sker inde i folks hoveder under
vores forestillinger. Det er igen en af
de zipfiler, der folder sig ud flere timer
efter, forestillingen er færdig. Vi gør
meget ud af at tænke på selve forestillingen som 1. akt i en to-akters forestilling, hvor 2. akt først begynder, når
vi har sagt farvel. Så begynder der at
udspille sig et andet drama.
Ja, det skal jeg ellers love for. I toget
hjem snakkede alle jo sammen og
udvekslede oplevelser.
Jeppe – Det er jo det, der er så fantastisk ved den her slags teater. Det var
en vigtig del af din oplevelse, at det
var dine veninder, der skulle kaste med
småkager. Og når
man står tæt pakket i en elevator på
vej op til 11. sal,
er det en del af en
unik oplevelse. Der er mange, der bagefter har fortalt mig, at de pludselig faldt
i snak med nogen, de ellers aldrig ville
være faldet i snak med. Og hvor vildt
det var. I den her slags forestillinger
kommer alle i kontakt med hinanden.
Når den slags sker, bliver vi utroligt
lykkelige.

De fleste jo den der ”åhnejåhnejåhnej,
bare de nu ikke peger på mig”-frygt
om det er teater eller ej.” Jeg vurderer
ikke den ene gruppe højere end den
anden. Men det siger jo meget om, hvor
svært det er at navigere i gruppesituationer. Nogen aftener var folk meget
optagede af at kaste med småkager. Andre gange fyldte det ikke særlig meget.
Men det at de overhovedet kaster, siger
jo noget om, at de har følt sig så trygge

Vi følges hjem i S-toget. Tue og Jeppe har lige lavet den sidste rengøring i en af de lejligheder, der for et par uger siden dannede rammen om et operaorgie med sex, drinks,
karaoke og publikum iklædt dyremasker. Det er deres sidste togtur tilbage fra Brøndby
Strand mod Vesterbro efter at have kørt turen frem og tilbage mellem byen og det
efterhånden knap så ukendte hver dag i månedsvis.
De skal af et par stop før mig. Jeg tager telefonen frem. Mens vi har snakket har jeg
modtaget en sms fra Parsifal:
”Kære Parsifal-publikum. Det har været en fornøjelse at spille vores rejse-opera for
jer. Ingen anden teaterforestilling, vi kender til er blevet så gennemdokumenteret som
denne – af publikum! Vi er meget nysgerrige efter at se jeres fotos fra forestillingen.
Så hvis du har haft din mobiltelefon, kamera eller lignende fremme under forestillingen
og knipset løs, vil vi meget gerne se resultatet og bruge det til at fortælle andre om
projektet. Med venlig hilsen Parsifalholdet.”
Næste stop er Hovedbanegården.
12
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opdagelsesrejser

Dollars FO
For 25 år siden ramte Dollars verdens
tv-skærme. Skulderpuder, crepejern,
pastelfarver og blodrøde negle blev
high fashion, catfights og intriger ugens
højdepunkt. Fix&Foxy satte sig for at
genskabe 7 episoder af Dollars, optaget
7 forskellige steder på Færøerne. De tog
på jagt efter de store passioner og dramaer i det lille øsamfund. Og omskabte
i løbet af de 14 dage eksperimentet
varede, 21 færinges liv til en soapopera.

Pretty Woman A/S
Hollywoods blockbuster Pretty Woman
blev i Fix&Foxys version genindspillet på Halmtorvet, hvor de hver aften
købte en gadeprostitueret til at spille
Julia Roberts’ rolle som Vivian Ward,
mens Richard Geres rolle blev spillet af
en professionel skuespiller. 9 kvinder
fra det lokale prostitutionsmiljø deltog
og fik i løbet af forestillingen deres
sceneangivelser og replikker gennem en
in-ear højttaler.

F.R.I.E.N.D.S
Igennem 10 sæsoner blev alle tiders
største sit-com FRIENDS vist verden
over. I Fix&Foxys udgave var de medvirkende også en gruppe unge mennesker, der bare gerne ville have deres liv
til at fungere. Nemlig en gruppe unge
asylansøgere, der indtog rollerne som de
seks venner.

Parsifal – et operakorstog
Wagners sidste store værk var et
testamente over den vestlige guldalder
og en desperat fornægtelse af kulturens
forfald. I Fix&Foxys udgave blev den
til en superheltetegneserie med musik,
opført lige dér, hvor borgerskabet,
kultureliten, avantgardekunstnerne og
magthaverne sjældent sætter deres fødder: Brøndby Strand.

Tue Biering
Uddannet instruktør på Statens Teaterskole. Har blandt andet instrueret
forestillinger på Det Kongelige Teater,
Århus Teater, Cafe Teatret, Kaleidoskop,
Bådteatret, Gladsaxe Teater, Jomfru
Ane Teatret. Har derudover instrueret en del radiodramatik, og arbejdet
med installationer og andre former for
kunstprojekter.

Jeppe Kristensen
Uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Har arbejdet som instruktør,
manuskriptforfatter og dramaturg med
teater og kunstprojekter sammen med
en lang række forskellige kunstnere i
Danmark og udlandet. Var fastansat på
Det Kongelige Teater 2006-2008.
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Jeg kan godt lide mennesket
for mennesket er helt godt gammeldags
aktuelt
Det dygtige menneske
Det dydige menneske
Den ydmyge bæredygtighed:
Af jord er du kommet
til jord skal du blive
og det er uden skam at være en
ubevidst
forbruger af livet
Af jord, til jord
sådan er det bare
og man behøver ikke engang være medlem
af Folkekirken
for at det er sådan
Det er ganske gratis
at være bæredygtig
og ingen selvhjælpsbøger kan lave om på det
det er både en livsstil og en dødsstil
Af jord, til jord
og jeg kan miste al den jordforbindelse
jeg ønsker
i mellemtiden
Jeg kan brænde mig selv i begge ender
og så kan jeg bruge år
på at ligge under dynen
og komme mig og vente på at blive til jord igen
når det hele er blevet for meget
på fjerdesal
og se Paradise Hotel
hvis jeg vil
og det vil jeg
når energien er brugt op

Min forbilledlige Feng Shui, min hjerne
Jeg indretter hjernen
vender Hippo Campus mod syd
rydder ud
bliver en tidsåndelig forsimpling
I vindueskarmen står jordkloden
Jordkloden står
i min vindueskarm
med en elsparepære i
lyser mig i ansigtet
og jeg ved
jeg har set verden
og når jeg ikke behøver den mere
slukker jeg den
og sparer både el
og overvejelser
Jeg sparer hjerneceller
og det er godt
for dem er der ikke en uendelighed af
i denne verden
nogen må ofre sig
og det blev så mig
Jeg gør mig til underforbruger
en bevidst underforbruger
af ny energi
jeg bruger det lidt der er tilbage
på at række armen ud og slukke
jordkloden
når det hele bare bliver for meget
og det gør det
og man har ikke været helt så dygtig til at bære
sig selv
Man kunne vel have økonomiseret bare lidt
om man turde

Men man har brugt lidt mere end der var
og det var ikke engang
helt nok

for der er ikke uanede ressourser af energi i et menneske

Der er vand og blod og lys
og mørke
og bemærkelsesværdigt lidt
jord
når man tænker på
herkomsten og afskeden
og jordkloden

Der er ikke meget jord i et menneske
men vi aner en kompensation
En helvedes lang
uendelig
lang
tarm
til gengæld
der aldrig løber tør for gødning

Vi føler vel vi skylder
jorden
noget

Af jord er du kommet, menneske
Nu skal du jord gøde
Til jord skal du blive

Mennesket er et meget
bæredygtigt
foretagende
og det kan jeg så ligge og tænke lidt på
mens der er reklamer i Paradis
og vide jeg er helt i tråd med
tidsånden
for jeg kan lige akkurat nå at gå ud
og skide
inden jeg bruger min sidste smule energi på at løfte armen
og skrue op
for Paradis igen
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Handlekraft #1

Ingen tilmelding nødvendig
- det bæredygtige menneske

I hvert nummer af Culturel
beder vi en kunstner udarbejde
et værk ud fra stikordene handlekraft og bæredygtighed.
Vi starter med skribenten og
performeren Louise Cain, der
har skrevet denne tekst efter at
have snuset rundt på Culturels
hjemmeside.

Se Louise performe værket
på Culturel.dk.
Læs mere på louisecain.dk
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Nogle tager æren for
et grønnere Danmark.
Andre tager ansvaret.

For under 1 kr. om dagen* kan du hjælpe med til at tage ansvaret for et
grønnere Danmark. Lige nu kan du endda prøve tre måneder gratis.

Prøv et medlemskab på www.dn.dk/gratismedlem
16
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*Medlemskab koster normalt fra kr. 315 pr. år.
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Ud i det blå

under åben
himmel
Sommeroplevelser for
enhver smag
Af Line Kofoed-Gertvig

Guiseppe Verdis La Traviata
Opføres 29. juli og 5. og 6. august 2011
kl. 21.00 i naturskønne omgivelser på
Hedelands udendørs Amfiteaterscene.
Køb din billet gennem billenet.dk eller
ved indgangen på dagen.

David Hirsons La Bête/Bæstet
En nyskrevet komedie på vers. Komedien handler om teatret og underholdningens svære væsen og kampen mellem den elitære finkulturelle teaterleder
Élomire og den populistiske gadegøgler
Valère. Lars Mikkelsen og Troels Lyby
spiller hovedrollerne.
Se stykket i Odd Fellow Palæets have
16. juli – 27. august. Mandag-lørdag kl.
20. Haven er åben fra kl. 18.00.

William Shakespeares
En skærsommernatsdrøm
Familieforestilling i Kunstindustrimuseets Have. Gæstespil med iscenesættelse
af Frede Guldbrandsen og medvirkende
fra de kommende 3. års elever fra
Statens Teaterskole. 29. juni-16. juli
mandag til lørdag kl. 16.00.
Forestillingen henvender sig til børn
fra 8 år og opefter og voksne. Haven er
åben fra kl. 15.00.

Disney eventyr
DR Underholdningsorkestret og Disney
samarbejder om denne familiekoncert
på Ledreborg. Koncerten forener Disneys magiske verden gennem filmklip,
figurgalleri og eventyret med musik
og sange fremført af bl.a. Stig Rossen,
Maria Lucia og Henrik Launbjerg.
Slotskoncerten foregår 21. august 2011
kl. 15.00.

Københavns Madfestival
19.-28. august
Københavns Madfestival er en forholdsvis ny festival i hovedstaden,
idet den første gang fandt sted i 2005
under navnet Copenhagen Cooking.
Den udvikler sig år for år og er mere og
mere et mødested for madinteresserede
i København.

Sommerlæsning
Hele sommeren på et dejligt sted nær
dig. I Culturels bogshop kan du bestille
dine bøger til sommerens læsning
under åben himmel. Tag krimien med
til stranden eller i sommerhus – eller
brug en eftermiddag på altanen med din
nyindkøbte bog fra culturelshop.dk.
På hjemmesiden finder du de bedste
tilbud – og anbefalinger af nye bøger.
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Fællesskabet
om den
gode mad
I løbet af de seneste 10 år har den traditionelle andelstanke fået
nyt liv. Nye fællesskaber popper op overalt. Og forbrugere finder
sammen for at få mad af høj kvalitet. Culturel har besøgt to af
pionererfælleskaberne: Brinkholm, der er et forbrugerejet økologisk landbrug syd for Køge, og Københavns Fødevarefællesskab
på Nørrebro.
Af Tine Kortenbach
Fotos af Thorkild Amdi Christensen
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mad med mere

Ideen om at organisere sig i fællesskaber omkring fødevarer breder sig som en steppebrand. Den fik for alvor fat, da
Københavns Fødevarefællesskab åbnede sin første butik for
et par år siden. Nu har mere end 2000 mennesker meldt sig
ind, og de har etableret en håndfuld afdelinger rundt omkring
i hovedstaden. Lignende fællesskaber er på vej i Aarhus,
Odense og på Bornholm.
Seniorrådgiver Henning O. Hansen, der er forsker i andelsbevægelsen på Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns
Universitet, ser klare trends i de nye fællesskaber.
”I takt med det stigende antal fødevareskandaler rundt omkring i verden bliver forbrugerne usikre på deres fødevarer og
mistroiske. Derfor vil de gerne handle lokalt hos landmænd,
som de har tillid til,” vurderer han og tilføjer, at antallet af
gårdbutikker er stigende i hele EU.
”Desuden bliver forbrugerne mere polariserede. Globaliseringen har skabt en modreaktion. Nogle går efter de globale brands, mærkevarerne, der som regel er amerikanske,
engelske og tyske. Andre vil for alt i verden undgå de store
multinationale selskaber.”

De nye fødevarefællesskaber adskiller sig fra tidligere tiders
andelsbevægelse ved, at de er drevet af den enkelte forbrugers behov. Tidligere var omdrejningspunktet i andelsbevægelsen, at landmænd gik sammen om at skabe et mejeri
eller slagteri, så de tilsammen kunne producere så store
volumener, at en storstilet eksport kunne stables på benene.
Forbrugerne har også tidligere samlet sig i fællesskaber, som
vi kender fra brugsforeningerne.
Den traditionelle form for andelsbevægelse havde til formål at
skabe billigere fødevarer og stofdriftsfordele. Nu er det behov
opfyldt. Man kan ikke sige, at andelsbevægelsen har spillet
fallit. De er måske bare blevet for store til at opfylde alle
behov. I ly af de store kæder opstår derfor små individuelle
nicher, der opfylder de nære, lokale behov.
Culturel
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Københavns Fødevarefælleskab

At sortere gulerødder
Folk står i en kø langt ud på gaden, men
der er ingen, der brokker sig. Alle ved
nemlig, at de en dag selv kan komme
til at sidde bag kassen under det store
orange portræt af Che Guevara nede
i kælderen i Korsgade på Nørrebro og
tage imod 100-lapper, der er prisen for
ugens pose friske grøntsager.
3 timers arbejde pr. måned
Medlemmerne i Københavns Fødevarefællesskab skal binde sig til at yde
tre timers arbejde hver måned. Det kan
være at tage imod varer, når landmændene leverer dem onsdag morgen.
Det kan også være at sortere og lægge
grøntsagerne i poser. Og så er der vagter
med titler som kassemester, kassemesterlærling, bussemand eller kaffebrygger senere på dagen.
Trods kravet om en aktiv indsats er
organisationen vokset som en steppebrand siden starten i 2009, da det
første uddelingssted åbnede på Nørrebro i lånte lokaler. Denne afdeling er
stadig den største med omkring 1450
medlemmer. Desuden er der afdelinger
på Vesterbro, i Nordvest og to butikker
på Amager. Nyeste butik slog dørene op
11. maj i Vanløse.
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Så lokalt som muligt
Posens indhold varierer med årstiden.
Grøntsagerne er økologiske – ofte også
biodynamiske – og produceret så lokalt
som muligt.
”Vores grøntsager er faktisk de bedste,
man overhovedet kan få,” vurderer
Bjørn Schwartz. Han har tjansen som
kaffebrygger og hyggespreder i baglokalet, hvor medlemmerne også kan få
kage og smagsprøver på retter lavet af
ugens herligheder.
Nærmest for mange frivillige
Faktisk er der så mange medlemmer i
afdelingen på Nørrebro, at det kan være
svært overhovedet at få lov til at tage
en vagt. Bjørn Schwartz har mange forklaringer på den overvældende succes:
”Det er billigt. Det er sundt. Og formålet
er godt. Desuden er mange folk trætte
af, at de ikke ved, hvor maden kommer
fra, og de har et ambivalent forhold til
at skulle købe sprøjtede broccoli fra
Spanien. Mange er interesserede i klima
og miljø. Her er noget konkret, man kan
gøre i stedet for bare at sætte et kryds
hver 4. år.”

En helt anden slags dialog
Per Vad er en af initiativtagerne til Københavns Fødevarefællesskab. ”Det er
meget fascinerende at opleve, hvad der
sker, når 12 højtuddannede mennesker
skal stå ved siden af hinanden i tre
timer og sortere gulerødder. Der opstår
en helt fantastisk effekt. Folk bliver opløftede, fordi de ikke har snakket med
andre mennesker på denne måde i lang
tid. Det er en genopdagelse af en gammeldags fællesskabsfølelse fra dengang,
enhederne var mindre,” fortæller han
og tilføjer: ”Det handler selvfølgelig om
fødevarer og fællesskaber, men for mig
vejer fællesskaberne væsentlig tungere
end fødevarerne. Det, at vi er fælles om
projekterne, giver en helt anden dimension af begrebet bæredygtighed. Vores
måde at gøre tingene på har samlet rigtig mange foreningsmennesker. Det er
let at engagere sig på netop det niveau,
der passer til den enkelte.”
”Det er helt anderledes end i en sportsklub, hvor man enten er udøver eller
med i ledelsen. Her i fødevarefællesskabet kan du vælge, hvilket niveau du
vil engagere dig på. Det er langt mere
dynamisk. Det er også sådan, at hvis du
har meldt dig til en eller anden post, fx
som kasserer, så kan du med få dages
varsel trække dig, hvis du brænder ud.”

Mad med mere

Brinkholm

Gårdejer for 5.000 kr.
Det store gamle kastanjetræ foran
gården er netop sprunget ud i en intens
grøn farve. Under træet er Rie Sivertsen
i færd med at luge mælkebøtter med
lysende gule blomster. Hun er en af de
540 andelshavere, der ejer det økologiske landbrug Brinkholm ved Karise, syd
for Køge. Sammen med et par håndfulde
andre andelshavere arbejder hun denne
lørdag på gården.
Hjemmelavet og håndbygget
Senere lægger den idylliske gårdsplads
brosten til et veldækket frokostbord.
Her står stegte, marinerede sild i tre
forskellige hjemmelavede variationer,
og Bill Barbour byder på smagsprøver
af bryggerlavets nyeste øl. Stemningen
er god og afslappet. Alle er sultne efter
formiddagens tjans med at pakke de
200 kasser, som er bestilt i denne uge.
På Brinkholm kan man købe grøntsags- og frugtkasser samt ekstra varer
i form af æg, mel, lammespegepølser,
strikkegarn af lammeuld og honning.
Indholdet i kasserne er så vidt muligt
produceret på stedet eller på gårde i
nærheden, så det følger årets gang. Det
er ikke noget krav, at man skal være
andelshaver for at kunne nyde godt af
gårdens produktion.

Andelstanken anno 2011
Økologi og andelstanken er ledetrådene
på Brinkholm. Gården ejes af andelsselskabet LandsbrugsLauget, som i år
fejrer sin 10 års fødselsdag.
”Vi var det første landbrug, der fik dispensation, så vi kunne have flere ejere,”
fortæller Bjørn Hermansen, der er formand for LandbrugsLauget. ”Vi var så
heldige, at vi lige nåede at få dispensation, inden Ritt Bjerregaard gik af som
minister, så vi kunne lave et egentligt
landbrugskooperativ, hvor det reelt er
andelsselskabet, der ejer gården.”
”Vi havde store underskud de første
år, men nu er det begyndt at vende,”
fortsætter Bjørn Hermansen. ”I 2010
forventer vi et pænt overskud. Det
hænger sammen med, at der er kommet
flere frivillige. Desuden har vi skåret
ned på vores faste stab, så vi nu kun har
tre deltidsansatte: En altmuligmand,
en regnskabsdame og et cykelbud, der
kører varer ud i København.”
Resten af arbejdet klares af andelshavere, som tilbringer en del af deres
fritid på gården.
Arbejde og hygge går hånd i hånd
”Jeg ville nødig undvære det,” konstaterer folkepensionist Inge Lis Olsen fra
Slagelse. ”Her er masser af sociale akti-

viteter, og vi har det sjovt. Man møder
altid nogle glade mennesker.”
Inge Lis Olsen har været andelshaver
lige fra starten, men det var først, da
hun blev alene for nogle år siden, at hun
for alvor begyndte at involvere sig på
gården. Nu kommer hun stort set hver
weekend året rundt og giver en hånd
med, når der skal pakkes kasser eller til
en af de mange andre opgaver.
”Hvis der er noget, der skal høstes ude
på marken, så gør vi også det. Ellers
slapper vi af og nyder tilværelsen. Jeg
købte en andel, fordi jeg godt kunne
lide tanken om at producere mine egne
fødevarer. Så er man sikker på, hvad
man spiser.”
Afprøver talenterne
Bill Barbour er en af de andelshaverne,
der bor i nærheden. Han står for den
landbrugsmæssige drift og er aktiv i
gårdens øllav, som i år vil dyrke egen
humle.
”På Brinkholm kan man bruge alle sine
talenter,” siger han. ”Før vi begyndte på
ølbrygning, vidste vi intet om det, men
det har vi nu sat os ind i.”
”Folk er forskellige, og de finder
sammen med andre, der har samme
interesser. Politikken på gården er, at
folk må forsøge sig frem med alle slags
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Mad med mere

aktiviteter, bare det ikke kolliderer med
den økologiske drift,” fastslår formand
Bjørn Hermansen.
”Nogle får et fællesskab ved at gå op i
grøntsagsdyrkning. Andre interesserer
sig for natur og naturbevaring, så de
passer Tryggevælde Å, der løber gennem vores jord. Det er også noget af en
opgave at vedligeholde traktorerne, der
er så gamle, at de egentlig hører hjemme
på et teknisk museum. En del har snakket om vinproduktion. Vi har en dejlig
sydvendt skråning, som måske kunne
bruges til det.”
Ingen forpligtelser, på godt og ondt
Det koster 5000 kr. at få en andel af alle
herlighederne, og man er ikke bundet
til at aftage varer eller yde en arbejdsindsats.
”Det er en af vores udfordringer, at der
ikke følger nogen forpligtelser med,”
fortæller Bjørn Hermansen.
”Da vi startede projektet, havde vi en
forventning om, at alle, der købte en
andel, også ville blive kunder. Vi havde
ikke tænkt på, at mange af dem er ældre, enlige personer, som ikke kan spise
sig gennem en hel grøntsagskasse hver
uge. Desuden var mange så begejstrede
for ideen, at de tegnede andele af ren
sympati. Så det hænger ikke sammen.
22
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Det er kun en tredjedel af vores andelshavere, der køber kasser i fast abonnement, men heldigvis har vi fået en del
kunder uden for ejerkredsen.”
Meditativ hverdag
Rie Sivertsen er en af de andelshavere,
der er kommet til for nylig. Hun har
lejet sig ind i en af de to boliger på
gården og nyder tilværelsen der. Det er
en kærkommen afveksling til et hektisk
arbejdsliv som lægesekretær på Køge
Sygehus og selvstændig akupunktør.
”Livet her er en slags meditation. Jeg
har altid drømt om at komme på landet,
og her kunne jeg oven i købet blive
gårdejer for 5.000 kr.”
Københavns Fødevarefælleskab.
kbhff.dk

Det forbrugerejede økologiske
landbrug Brinkholm.
brinkholm.dk

Det enkle liv
- Skridt på vejen mod selvforsyning
Bonderøven - alias Frank Erichsen kendt
fra DR’s populære udsendelsesrække - giver
i denne bog sit bud på, hvordan man på én
sæson klarer: at bygge et drivhus, høste sine
æbler og lave cider af dem, holde gæs og bygge
dem et hus, lave sin egen økse, slå sit eget hø
med egen hjemmekonstruerede le, få det bedste udbytte af sine bønner i køkkenhaven - og
få det daglige arbejde og familieliv til at gå op i
en højere enhed.
Normal pris kr. 299,95
Culturel pris kr. 249,95
Du sparer kr. 50,00
Bestil på culturelshop.dk/31
Åsa Larsson - Sort sti
I den hvinende storm på den tilfrosne sø,
Torneträsk, finder man en død kvinde i et
fiskeskur ude på isen. Hendes øjne er frosset
til is, og omkring vristen har hun et mærkeligt båndformet brandmærke. Hvem er hun,
og hvordan er hun havnet der? Sort sti er en
fremragende spændingsroman af en forfatter,
der både vil og kan det svære håndværk at
skrive, så man føler sig både mæt, tilfreds og
beriget.

Danmarks dejligste øer
Denne bog tager læseren med på en odyssé på
56 dejlige øer i Danmark fra Christiansø i øst
til Fanø og Rømø i vest, Læsø i nord og Det
Sydfynske øhav i syd. Forfatter Bent Lyman.
Alle øerne kan i princippet ´udforskes´ på én
dag, men da de fleste øer er så spændende
og byder på en interessant historie, kan man
godt blive adskillige dage, hvis man er blevet
inspireret af Arne Magnussens fabelagtige
luftfotografier og Bent Lymans landfotos og
finurlige pen.
Normal pris kr. 398,00
Culturel pris kr. 338,00
Du sparer kr. 60,00
Bestil på culturelshop.dk/33

Danmark: 4000 oplevelser
– historie, kultur og natur
Med beskrivelse af hele 4000 lokaliteter får
du den ultimative guide til dejlige Danmark
beskrevet af Søren Olsen, der om nogen kender hver flig af fædrelandet og ved, hvad der
er værd at se.

Normal pris kr. 129,95
Culturel pris kr. 99,95
Du sparer kr. 30,00
Bestil på culturelshop.dk/34

Natur, historie og kultur er i centrum for
oplevelserne, der klæder børn og voksne på
til at forstå vores skønne land lidt bedre.
Herlighedsværdien er stor, og bogen kalder
på en køretur ud i det ganske danske land og
her savner jeg blot gps-koordinater, så det er
muligt at finde de små lokaliteter.
Bestil på culturelshop.dk/32

Bio+guf
Biograf- og guf-billetter for 105 kr.
Bestil på culturelshop.dk/35

Normal pris kr. 349,95
Culturel pris kr. 299,95
Du sparer kr. 50,00
Bestil på culturelshop.dk/32

CULTURELSHOP.DK - Butikken for oplevelser og fairtrade.
Hos Culturel forsøger vi altid at hjælpe vores medlemmer med tips og råd om gode oplevelser og interessante produkter. Og når vi
falder over gode tilbud på vores vej, sørger vi altid for at gøre dem tilgængelige for medlemmerne i vores onlinebutik.
Fx er gode bøger en kilde til de helt fundamentale gode oplevelser. Derfor kan Culturels medlemmer altid finde inspiration og et godt
tilbud på Culturelshop.dk.

Tilmeld dig på culturel.dk

Danmarks nye klima- og kulturbevægelse.
For alle, der vil gøre en forskel i hverdagen.
Culturel
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Den
blomstrende
stenbro

Fra togbane til cykelsti
Midt på Nørrebro hersker den danske landidyl i opdateret udgave. Det er
ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men de overdækkede skater- og
markedshaller er faktisk inspireret af landbokulturens stalde, mens træerne
og buskene er plantet i forløb, der minder om landbrugslandskabets læhegn. Her
er både vestjyske hvidgransrækker og tunge fynske syrenhegn. Nørrebroparken
slynger sig gennem et gammelt banelegeme, og gennem den slynger sig samtidig
Den Grønne Sti, der giver cyklisterne en tryg grøn rute gennem parker og over
cykelbroer fra Frederiksberg til Nørrebro. Så parken er både daglig pendlerrute
for mange københavnere, rammen om mange af sommerens grillfester og den
foretrukne legeplads for mange børnefamilier.
Nørrebroparken
Indviet 2007. Tegnestue: Professor Steen Høyer
og GHB landskabsarkitekter
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Storbyens grønne lunger

København bliver grønnere og grønnere. Ikke alene kalder
borgerne sig for guerillagartnerne og stikker selv deres grønne
fingre ned mellem brostenene. Der bliver også fra officiel kant
sat store nye initiativer i gang, der supplerer hovedstadens klassiske parker, anlæg og alléer med helt nye byhaver, lommeparker og gårdanlæg.
Vi har bedt landskabsarkitekten Jacob Kamp om at pege på de
mest interessante. Dem kan du opleve ’by night’ her på siderne
set gennem fotografen Carsten Snejbjergs linse.
Og på culturel.dk kan du høre Jacob Kamp fortælle mere om de
enkelte steder. Men det allerbedste er at tage ud for opleve dem
selv, med alle sanser. For som Jacob Kamp siger:
”Når vi arbejder med landskab, handler det meget om kroppen,
om det fysiske og sanserne. Du oplever det jo ikke kun med
dine øjne, men også med dine fødder. Du er ude i elementerne.
Du mærker vinden, solen, regnen. Planterne dufter. Det skal
mærkes med alle sanser.”
Fotos af Carsten Snejbjerg
Af Nadja Pass
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Svensk klippeskråning i et af byens
mest trafikerede kryds
Et af Københavns mest nyskabende byrum består af en masse hvide stier, der
snor sig op ad en skråning til den nye promenade over Rigsarkivets tag. Stiernes
uforudsigelige forløb skærper sanserne, fordi man er nødt til at være opmærksom på, hvor man går. Konstant vælge mellem smutveje og hovedspor.
Udsynet skifter hele tiden, og efterhånden som træerne vokser op, vil der også
komme mere vekslen mellem lys og skygge. Her ser man både travle forretningsfolk nyde deres frokost i farten, par på hånd-i-hånd-promenade og de mange
skatere, der virkelig har taget området til sig.
Byrummet er blevet til i tæt samarbejde mellem arkitekten og landskabsarkitekten, så betonens rullende former slynger sig videre ind gennem selve bygningerne og bliver til trapper og reposer derinde.
Pladsen mellem SEB-bygningerne
Indviet 2011. Tegnestue: SLA.
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Gården bag ”Huset på Christianshavn”
Mange af de københavnske karréer husede tidligere både 1., 2. og 3. baggård.
Man boede tæt, og man boede gråt. I dag er der først og fremmest grønt. Nogle
gårdmiljøer er mere vellykkede end andre – og et af de mest imponerende gemmer sig ved Christianshavns volde – lige inde bag ved de mure, der i 70’erne
dannede baggrunden for tv-serien Huset på Christianshavn.
Selvom der er tale om en forholdsvis stor gård, der hurtigt kunne være blevet
upersonlig, oser den lille oase af intimitet og personlighed. Det skyldes, at der
langs murene er blevet lavet små personlige ’lommer’, som de enkelte beboere
føler særligt ejerskab over, mens fællesarealerne ligger inde i midten. På den
måde er der både blevet plads til noget personligt og noget fælles.
Ved Christianshavns Volde
Anlagt 1991-93. Landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt
i godt samarbejde med beboerne
28
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Blomstrende graffiti blandt beton-isbjerge
Tidligere lå der en trist mørk passage og nogle parkeringspladser. I dag spiser
børnefamilierne is på vej hjem fra børnehuset, skaterne udfordrer sig selv på
beton-isbjergenes skarpe kurver, ungdommen-nu-til-dags spiller basketball
– og resten daser i solen.
De smukke beton-isbjerge var banebrydende inden for landskabsarkitekturen,
da de brød frem gennem asfalten med indbygget rullestolsrampe og gode
kurver til skaterne. Siden har pladsens særlige brug af hvidt beton været
til stor inspiration for andre byrum, og den går blandt andet igen i
SEB-skråningens hvide stier.
Pladsen har meget få planter eller farver i sig selv, men er
indkranset af huse med tætbemalede grafittimure.
Et uforudsigeligt blomstrende farveorgie, der springer
ud i takt med spraymalernes inspiration.
Charlotte Amundsens Plads
Indviet 2008. Tegnestue: 1:1 Landskab

Protrætfoto: Tine Harden

Jacob Kamp er formand for Dansk Landskabsarkitektforening og medlem af Akademirådets Landskabsudvalg. På sin tegnestue 1:1Landskab har han sammen med sin partner Trine Trydeman
skabt en række prisvindende byrum. 1til1landskab.dk
Se videoer, hvor Jacob Kamp fortæller om de fire byrum
på Culturel.dk

30

Culturel

Nr. 3 2011

Tre aktuelle tendenser inden for landskabsarkitekturen
Indbygget bæredygtighed: For nogle år siden var det meget
almindeligt at opsætte minivindmøller og solceller overalt
for at vise tydeligt, at der var tænkt over bæredygtigheden.
I dag er den tænkt mere naturligt ind i projektet. Fx er brugen af den hvide beton til stierne mellem SEB-bygningerne
ikke kun et æstetisk, men også et bæredygtigt valg, fordi
den reflekterer sollyset i stedet for at holde på varmen.

Storbyens grønne lunger

Technicolor: Landskabsarkitekturen ser ofte nærmest overnaturlig ud. Det er, som om man har taget et billede af naturen og bearbejdet det, så det bliver til noget andet og mere
end naturen. Det er tydeligt, at det er et menneske, der har
haft fat i det. Men det formidler nogle af de samme stemninger, indtryk og sanselige oplevelser, du kan få i naturen.
For eksempel er det meget almindeligt at vælge planter, der
blomstrer meget kraftigt eller får meget kraftig løvfarve. På
den måde understreger man det naturlige inde i byen.
Rum frem for møbler: Tidligere brugte man mange penge

Rum frem for møbler: Tidligere brugte man mange penge
på nagelfaste bænke, affaldsspande, lys og andet udstyr. Nu
begynder man at fokusere mere på selve byrummet, hvor
der måske nok er nogle kanter og afsatser, man kan sætte
sig på. Men det er ikke det, der er i fokus. Så kan brugerne
altid købe udstyr til og udskifte efterhånden som tiderne
skifter.
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Storbyens grønne lunger

Tag på cykelsightseeing
gennem byens
landskaber
Har du fået lyst til at selv at opleve nogle af Københavns grønne lunger?
Så pak cykelkurven og print en af Copenhagen X’s spændende arkitekturruter, der giver dig en anderledes københavner-oplevelse.

Bæredygtige byer
Hvis du for alvor har fået vækket din
interesse for nye byrum, arkitektur og
bæredygtig bykultur, er Dansk Arkitektur Center på Gammel Dok altid et besøg
værd. De står også bag en vidensbank
om bæredygtige byer, hvor der er masser af inspiration at hente til dine næste
rejser.
sustainablecities.dk
og dac.dk

Vandretur over Rigsarkivets tag
En af Københavns nyeste promenader
strækker sig – højt hævet over trafikbruset. Start vandringen på toppen af
den svenske skråning mellem SEBbygningerne og følg stien helt hen til
det nye Tivoli Hotel. .

Vælg din egen temarute
De senere år er København blevet
opgraderet med masser af ny arkitektur
og nye byrum. Hvis du har lyst til at
udforske andre nye steder end Operaen,
Skuespilhuset og Den Sorte Diamant,
er der masser af inspiration at hente på
Copenhagen X.

copenhagenx.dk

Picnic undervejs?
Snup et tæppe med, så I kan slå jer
ned og spise frokost i en af parkerne
undervejs på turen. Så er den største
beslutning egentlig bare, om I vil pakke
en picnickurv hjemmefra, købe delikatesser undervejs eller snuppe en hurtig
shawarma, pizza eller sandwich med på
vejen. En ting er sikkert: I vil komme
forbi masser af gastronomiske fristelser
på vejen.

Trænger ungerne til et pitt-stop?
København bugner af legepladser med
forskellige temaer. Legepladsen i Nørrebroparken bliver i folkemunde kaldt
’Bermudatrekanten’, fordi den er fuld af
nedfaldne fly og halvsunkne skibe. På
Sjov for Børn kan I finde mange andre
gode legepladser og aktiviteter for børn
i byen.
sjovforborn.dk

Nørrebros lyksaligheder
Hvis I alligevel er i Nørrebroparken, er
det en god ide at udvide oplevelsen ved
at slå et slag op gennem den hyggelige
Jægersborggade, der bugner med cafeer,
designbutikker og gastronomiske højborge. For enden af gaden finder I indgangen til Assistenskirkegården, hvor
mange kendte danskere – blandt andet
H. C. Andersen og Søren Kierkegaard
– ligger begravet blandt de smukkeste
træer.
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Af Anders Buhl

Lad os
handle
i flok
Culturel er først og fremmest et fællesskab. Et fællesskab for alle os, der helt grundlæggende gerne
vil leve bæredygtigt. Men som også har så travlt med alt muligt andet, at vi ikke altid lige når det i
hverdagen.
Derfor gør Culturel det så nemt som overhovedet muligt at træffe de rigtige valg. For når man først
er blevet medlem, foregår det faktisk helt automatisk over elregningen.

For kun ca. 40 kroner ekstra om måneden er vi som Culturel-medlemmer sikre på:
At vi automatisk giver noget tilbage
til naturen, hver gang, vi bruger
strøm.
Vi synes, det skal være så nemt som
overhovedet muligt at hjælpe klimaet.
Derfor har vi udviklet den uafhængige
fond, Klimafonden, i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening og
med vejledning fra Det Økologiske Råd.
Hver gang Culturels medlemmer bruger
strøm, betaler vi lidt ekstra over elregningen – og de penge går ubeskåret til
Klimafonden, der så varetager vores
fælles investeringer ved at investere i
nye klimavenlige energitiltag.
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At vi får inspiration til vidt forskellige kulturoplevelser hen over året.
Det danske kulturliv syder og bobler af
spændende tiltag, man ikke altid hører
om, før det er for sent. Derfor sammensætter Culturel hvert år en buket
af vidt forskellige kulturoplevelser, som
medlemmerne kan få glæde af. I nogle
tilfælde får vi billet-rabatter, i andre
tilfælde kan medlemmerne ganske
gratis få kulturoplevelser på nettet. For
eksempel samarbejder vi med Dansk
Forfatterforening om at give litteraturen nye stemmer gennem de mange
forfatteroplæsninger på culturel.dk.

At vi er med til at støtte handlekraftige iværksættere og fairtradeproducenter.
Mange af de mest nyskabende bæredygtige tiltag, socialøkonomiske virksomheder og fairtrade-produkter savner
kritisk masse i opstartsfasen. Culturel
sætter spot på deres tiltag i vores magasin og giver vores medlemmer
mulighed for at købe nogle af produkterne til gode priser.
culturelshop.dk er stedet, hvor du
finder de gode tilbud.

Handlekraft

SEAS-NVE er det første energiselskab i Danmark
med et elprodukt, hvor forbrugerens ekstra bidrag
går ind i en fond.
Det hilser vi miljøorganisationer særdeles velkommen,
fordi det giver forbrugeren en sikkerhed for, at pengene
nu også går til det beskrevne formål – i dette tilfælde
investering i vedvarende energi. Fonden er – i modsætning
til en virksomhed – juridisk låst i sine aktiviteter
og kan ikke bruge pengene til andre formål.
René La Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Hvordan fungerer det?
I praksis betaler alle medlemmer af
Culturel lidt ekstra hver gang, vi bruger
strøm – 12 øre for hver kWh, vi bruger.
Formålet er at gøre vores strømforbrug bæredygtigt. Hver kWh vi bruger
i strøm danner nemlig grundlag for
investering i produktion af tilsvarende
mængde kWh vedvarende energi. Vores
investeringer bliver varetaget af den
uafhængige fond, Klimafonden. Samtidig får vi adgang til kulturoplevelser og
fairtradevarer.

Hvem står bag Klimafonden?
Klimafonden er ligesom Culturel startet
af SEAS-NVE, der er Danmarks største
kundeejede energiselskab. Fonden er
udviklet med inspiration fra Det Økologiske Råd og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Når vi
har skabt en uafhængig fond, er det for
at sikre medlemmernes investeringer, så
de aldrig påvirkes af energiselskabets
økonomiske udvikling. Læs mere på
klimafonden.dk

Hvad koster det?
For en familie med et gennemsnitligt
strømforbrug betyder det ca. 40 kroner
ekstra på elregningen om måneden. De
bliver automatisk trukket over elregningen og går ubeskåret til Klimafonden. På den måde er vi sikre på, at ingen
af os bruger strøm uden samtidig at
give noget tilbage til klimaet. Så selvom
vi også går op i at spare på strømmen,
kan vi bruge den strøm, vi er nødt til at
bruge, med god samvittighed.

Hvad får man for pengene?
Du får gode tilbud på kulturoplevelser, så vi sammen sikrer tilskuere til
spændende teaterforestillinger, læsere
til eksperimenterende bogudgivelser og
købere til de nyeste fairtrade varer. Og
fordi vi handler i flok, kan vi samtidig
opnå fælles fordele og rabatter på alt fra
billetter til bøger og bæredygtigt design. Som medlem får du også et gratis
abonnement på Magasinet Culturel, der
udkommer fire gange om året.

Er det noget for mig?
Vil du også gerne have bedre klimasamvittighed, leve mere bæredygtigt
og have fine kulturoplevelser? Men
har du nogen gange for travlt til helt
at få de gode intentioner til at matche
hverdagen? Så er Culturel noget for dig.
Tilmeld dig allerede i dag og vælg én af
velkomstpakkerne på
culturel.dk/blivmedlem

Hvordan kommer man i gang?
Det er nemt at blive medlem af Culturel.
Du skal bare udfylde skemaet på
culturel.dk/blivmedlem – så sørger vi
for at flytte dig fra dit nuværende energiselskab over til Culturel. Så snart du
er blevet medlem, betaler du automatisk
til Klimafonden over elregningen og
får adgang til de mange medlemstilbud
i culturelshop.dk. Nemmere bliver det
ikke at være med til at gøre en væsentlig forskel.

Culturel

Nr.3 2011

35

36

Culturel

Nr. 3 2011

Arvesølv

Hun vogteR

den danske
vuggegave
Af Nadja Pass
Illustration af Kristian Eskild Jensen

De fleste danskere kan genkende 7’er- og Y-stole, kogler,
myrer, æg, svaner, superelipser og musselmalede blomster på
lang afstand. Vores vindueskarme, køkkenskabe, gaveborde
og livsstilsmagasiner bugner af design. Og de fleste fyldes med
stolthed, når dansk kunsthåndværk pryder piedestalerne på
verdens mest prestigefyldte museer.
Vi ved om nogen, at Danish rimer på design.
Men alligevel er det de færreste, der helt har styr på, hvad det
præcis betyder, når politikerne taler om, at Danmark fremover
skal leve af vores design – og når innovationsprocesser i flæng
kaldes design-processer.
Hvis der er én, der virkelig ved noget om dén sag, må det være
Anne-Louise Sommer. Hun har som rektor lige stået bag en
omfattende fusion af Danmarks Designskole, Kunstakademiets
Arkitektskole og Konservatorskolen på Holmen. Og fra september sætter hun sig i direktørstolen på Designmuseum Danmark
– indtil for nylig kendt som det hæderkronede Kunstindustrimuseum i Bredgade.
Derfor tog Culturel ud for at stille hende 10 spørgsmål om
design, designprocesser og hendes arbejde i den gode smags
tjeneste.
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signe’, når man opdrager et barn, bager
en æblekage eller retter en tand op.
1) Lad os begynde med det helt basale. Hvor går grænsen egentlig for,
hvad man kalder design i dag?
Det er en konstant diskussion. Det
meget smalle designbegreb siger helt
klassisk, at design altid vil være en
fysisk genstand, der er formgivet og

Vi er alle sammen opdraget
i den gode smags tjeneste
er kendetegnet ved funktionaliteten,
materialebevidstheden og det æstetiske
udtryk. Men efterhånden er der også
mange, der snakker om ’det udvidede
designbegreb’. En af de mest ekstreme
er Victor Papanek, der er en af de helt
store inden for bæredygtigt design.
Han skrev helt tilbage for 25 år siden
en definition, hvor han kaldte det ’at de38

Culturel

Nr. 3 2011

Jeg forstår godt hans tankegang. Men
som professionelt begreb bliver det
hurtigt for udvandet. Vi har jo nogle
andre underkategorier, der beskriver de
processer, han taler om. Når vi opdrager
et barn, er vi forældre, pædagoger og
lærere. Ikke designere. Den der retter en
tand op, er ikke en tanddesigner, men
tandlæge eller tandtekniker. Og den der
bager en æblekage, er kok, konditor,
husmor eller husfar.
Det er en meget svær balancegang.
På den ene side er designbegrebet i
konstant udvikling og inkluderer både
strategi, kommunikation, udstillinger,
services og arbejdsprocesser, der ligger
langt ud over de fysiske genstande.
Men på den anden side er vi nødt til at
bevare en vis kerne, ellers uddanner
Designskolen jo folk til alt mellem himmel og jord.

2) Da du blev udnævnt til direktør
for Designmuseum Danmark, sagde
bestyrelsesformanden, at du nu
skulle stå i spidsen for udviklingen af
fremtidens danske designsamfund.
Hvilke grundværdier bygger fremtidens designsamfund på?
Spørgsmålet er jo, hvad man lægger i et
designsamfund. Meget af det handler
om den æstetiske dannelse og vores
kulturelle arv. Som danskere er vi vant
til at færdes i gennemdesignede rammer. Vi er alle sammen opdraget i den
gode smags tjeneste. Vi har fra barnsben været omgivet af godt design og har
lært at sætte pris på det. Det er noget, vi
har med os helt tilbage fra grundskolen,
hvor vi i Danmark er opdraget i en ånd,
hvor hver har sin stemme, og alle har
ret til at tale. Det er noget, danskerne
har fået i vuggegave.
Vi ved, at vi bliver hørt, hvis vi har noget kvalificeret på hjerte. Det er en del
af det demokratiske grundlag, der kan
føres tilbage til 1800-tallets folkeoplysning, skolegang for alle og højskoletankegangen. Sådan er det jo også på
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Men uanset om det var bevidst eller
ej, er det i hvert fald interessant at se,
i hvor høj grad man prioriterede god
kvalitet og løftede niveauet, selvom
tidens økonomi egentlig ikke
var til det. Og den dag i dag er
det meget få steder, man færdes
herhjemme, hvor omgivelserne
ikke er smukke. Vi har på mange
måder et gennemdesignet samfund.

4) Men selvom de fleste af os har fået
noget æstetisk dannelse med i vuggegave, er der vel stadig et stykke vej
til, at den almindelige dansker kan
blande sig aktivt i fremtidens danske
designsamfund?

Vi er opdraget i en ånd, hvor
hver har sin stemme, og alle har
ret til at tale. Det er noget,
danskerne har fået i vuggegave

uddannelserne her – det kan godt være,
professoren mener én ting, men hvis
den begavede studerende er rustet til
at tage dialogkampen op på kvalificeret
niveau, lytter professoren gerne og lader det synspunkt komme frem. Der har
mange andre lande en læringssituation,
hvor professorerne bare docerer, mens
de studerende stenograferer. Og dybest
set bare reproducerer det, der bliver
sagt. Så den kritiske analytiske sans er
en vigtig kompetence, vi kan udnytte i
forhold til design på den globale scene i
et fremtidigt perspektiv.
Men designsamfundet handler selvfølgelig også om vores fysiske rammer.
Fra det øjeblik du lander i Kastrup,
møder du en meget smuk og imødekommende lufthavn – og sådan fortsætter
det hele vejen ned gennem metroen og
gennem alle de ting, du foretager dig.
Både de historiske bygninger og de nye
bygninger.
Et af mine yndlingseksempler er
mellemkrigsårene. I 1920’erne- og
30’erne havde vi alvorlige økonomiske
udfordringer, men alligevel fik man
lavet nogle markante løft frem mod den
velfærdsstat, der først for alvor blev en
realitet efter 2. verdenskrig. Det gjorde
man ved at prioritere ordentlig kvalitet
i en masse opgaver, der ellers kunne
være løst meget ydmygt. Det betyder,
at mange af kommuneskolerne i københavnsområdet stadig har en uhørt høj
arkitektonisk standard. Man fyldte de
offentlige bygninger med tidens smukkeste møbler af vores bedste designere
– og PH-lamper. Jeg ved ikke, hvor
bevidst det har været – men jeg holder
af at tænke på det som noget meget
bevidst, fordi det også politisk går hånd
i hånd med den tids store ideologier, der
helst skulle have en materiel pendant.

3) Men er meget af den æstetiske dannelse, du siger er en del af
vores kulturarv og vuggegave, ikke
ved at gå tabt. Jeg synes hele tiden,
man hører, at det er de kreative fag,
der ryger ud af folkeskolen?
Jo, hvis vi kigger på grundskoleniveauet nu, er det desværre de fag, der
er blevet udsultet. Og efter min mening
burde de selvfølgelig opprioriteres. Både
fordi det giver en ekstra dimension at få
udviklet børns kreative sans. Og også
fordi det helt klart er der, vi skal finde
vores særlige kompetencer fremover.
Når vi nedprioriterer det i skolen, bliver
det lidt tilfældigt, om forældre, pædagoger eller lærere opdager talenterne
og formår at stimulere dem. Der skal
vi være opmærksomme. Ikke kun på
børnene, men også på forældregenerationen, der kan være med til at bære
meget videre.
Når vi taler om den æstetiske oplevelse
og dannelse, handler det om meget mere
end den gode smag. Vi skal faktisk helt
tilbage til Friedrich Schiller, den tyske
dramatiker og poet, der i 1795 udgav
et lille væsentligt og interessant skrift,
der hedder Om menneskets æstetiske
opdragelse. Det handler om, hvordan
vi opdrager borgerne til at blive en del
af samfundet. Og i hans ideal hænger
det æstetiske og det politiske meget
nøje sammen. Det synes jeg er vældig
interessant. Men det er også en svær
diskussion, for i andre perioder har man
jo – netop med blik på Tyskland – set
en meget uhyggelig alliance mellem
nazisternes æstetiske iscenesættelse og
hele rammesætningen af deres politiske
ideologi, som de bar frem ved hjælp af
nogle meget specifikke æstetiske virkemidler. Så det er et uhyre komplekst
felt, vi taler om her.

Ja. Der skal lidt til, før man rigtigt forstår designs potentialer i dag. Design er
nok et af de ord, der bruges allermest i
den offentlige debat i øjeblikket. Uanset
hvad man vil ændre på – den nationale
branding, innovationsprocesserne,
eksporten – kommer der altid noget
med design ind over. Så der er meget
stort fokus på det. Men hvis man bare
spørger folk bredt: ”Hvad er design?”, er
der ikke så mange, der har forståelsen
for den bredde, der ligger i designbegrebet i dag. Og der kommer ikke så meget
ud af det, hvis folk ikke er parate til at
deltage i debatten.
Derfor har både uddannelses- og
forskningsinstitutionerne, som jeg
repræsenterer nu, og museerne, som jeg
snart repræsenterer, et enormt formidlingsmæssigt ansvar. Det handler helt
grundlæggende om oplysning. Jeg ved
godt, at det er et lidt altmodisch klingende ord. Men i virkeligheden er jeg
jo nok fortaler for nogle gamle dyder.
For jeg synes, at der ER forskel på ting.
Noget ER bedre kvalitet end andet – og
det må vi gerne blive mere bevidste om.
Her er det også vigtigt at få det historiske perspektiv med. For eksempel
har brugerdreven innovation, der er
et af tidens helt store buzzwords, rødder tilbage i begyndelsen af det 20.
århundrede. Man kaldte det bare ikke
brugerdreven innovation dengang. Men
designere har altid haft tradition for at
være i øjenhøjde med brugerens behov.
Designere arbejder traditionelt i en lille
skala – og hvis man skal indrette et
hjem for nogen, er man nødt til at se på,
hvad det er for nogle folk, der bor der,
og hvad deres behov er.
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Vores studerende får aldrig lov til at
sidde og putte sig. De skal ud og hente
viden, og de får feedback tusind steder
fra. Så det er faktisk en lidt hård uddannelse. Det foregår selvfølgelig altid i en
god tone – men de skal vove pelsen. Det
er klart, det er tryggere at sidde i baghånd med sine ideer, men hvis man ikke
tør vise dem frem, ender det med et
soloprojekt. Hvis det overhovedet bliver
til noget, for de fleste projekter kan man
umuligt realisere alene. Så det er en god
ide at lægge sine tanker ud i en slags
åbent udbud, så folk kan byde ind – og
det bliver en co-creation-proces, hvor
mange laver noget sammen.
5) Nogen gange kan jeg godt være
bekymret for, om tiltagene bliver
radikale og innovative nok med
brugerdrevet design. For jeg synes tit,
jeg oplever, at brugerne er temmelig
konservative og derfor risikerer at
bremse det virkelig innovative her
og nu.
Det kræver viden og indsigt at kunne
forholde sig til de mere avancerede
udtryk. Der er en tydelig parallel til
kunstens verden. Bare se på kunstens

De fleste projekter kan
man umuligt realisere alene
udvikling siden det 20. århundrede …
i dag falder alle jo i svime over Picasso,
og det er ikke til at trænge sig frem på
Louisiana, når der er Picasso-udstilling.
Men da han levede, var det de færreste,
der interesserede sig for hans værker.
Men så begyndte der en løbende opdragelse, så folk fik en referenceramme, der
gjorde dem i stand til at sætte pris på
det. Så på den måde er der behov for et
vist opdragende element. Jeg har ingen
ambition om, at alle skal befinde sig på
et totalt specialiseret designforståelsesniveau. Men det ville være godt med en
lidt mere basal forståelse for kompleksiteten. Man ved jo fra sig selv, hvor
dejligt det er, når man ser en udstilling
om noget, man ikke kendte til i forvejen. Man føler sig både oplyst og klog
bagefter. I virkeligheden skal der ikke
så meget til, før man får den grundlæggende forståelse for noget, selvom det
har en høj grad af kompleksitet.

40

Culturel

Nr. 3 2011

6) Sådan noget som klima, grøn tankegang og bæredygtighed må da også
være en grundkompetence i fremtidens danske designsamfund?

betingelser. Og mange af de bæredygtige løsninger er jo lidt dyrere lige her
og nu i anlægsudgifter. Selvom de jo for
det meste tjener sig hjem på driften.

Ja, men det er faktisk en udfordring.
For det nytter ikke noget, at designerne
har nogle fantastiske ideer til bæredygtige løsninger, hvis der ikke er nogen
aftagere, der afsætter tid og ressourcer
til at gå ordentligt ind i det. Det burde i
høj grad være dybt integreret i enhver
form for designproces. Dér kunne vi
lære meget af Holland, der har formået
at implementere bæredygtighed og
’vugge til vugge’-tankegangen i stor
skala. Det er ikke for at spille bolden
videre, men jeg er nødt til at sige, at
hvis det virkelig skal batte, skal vi altså
op på et helt andet niveau i samfundet.
Jeg synes, det burde være en forbandet
pligt, at staten og kommunerne skulle
tænke bæredygtigheden med ind, når
de sætter nye initiativer i gang. Ligesom
man tidligere har stillet krav om, at en
vis procentdel af et byggebudget skulle
gå til kunstnerisk udsmykning. Hvorfor
ikke også afsætte en vis procentdel til
designmæssig nytænkning og bæredygtige løsninger?

Den slags skal vi tænke lidt smartere,
hvis Danmark også fremadrettet skal
være med i førerfeltet, når det gælder
bæredygtighed, ’vugge til vugge’ og
alt det andet, der bliver stadigt større
efterspørgsel på i fremtiden.

Grundtanken i ’vugge til vugge’-ideologien er hentet direkte fra naturens
kredsløb. Ifølge den tankegang findes
der ikke ’affald’, men kun ’føde’, der
kan genanvendes i nye produktkonstellationer. Og derfor kan man tale om et
teknologisk kredsløb, der former sig
parallelt med naturens kredsløb. Nye
teknologier og nye materialer vil forandre vores livsvilkår og designkultur på
et meget basalt niveau, som det også har
gjort historisk set. For tiden står vi for
eksempel over for en mindre revolution inden for belysning, hvor LEDteknologien giver mulighed for at tænke
kunstigt lys på radikalt nye måder, så vi
kan arbejde med intelligent lys, der ikke
er bundet til et lysarmatur, men er en
del af møblerne og både virker rum- og
stemningsskabende.
Da vi flyttede herud til Holmen, snakkede vi meget om, hvordan Designskolen skulle være en showcase for
nulenergibygninger. Med intelligent lys
og levende facader. Men det kunne ikke
lade sig gøre i praksis, fordi økonomien
i selve flytteprocessen og anlægsudgifterne var bundet i én kasse, og driftsregnskabet fungerede på nogle andre

7) Men det er vel også vigtigt at blive
ved med at eksperimentere, selvom
der ikke lige er afsætning for det her
og nu. En slags grundforskning?
Det er vigtigt at fastholde nogle refleksionsrum og eksperimenter, der ikke
nødvendigvis skal omsættes til megastore succeser. Den Frie Udstillingsbygning havde i foråret 2011 en udstilling,
der handlede om at udforske grænserne
og overlappene mellem kunst og design.
Der fortalte Louise Campbell, der ofte
arbejder i spændingsfeltet mellem kunst
og design, at hun af og til MÅ ind i
kunstens rum, fordi hun er ved at blive
vanvittig af kun at være i designrummet. Der er helt tydeligt noget vigtigt
med den kreative energi, der ofte får
designere til at krydse grænsen over
mod kunsten og kunstnere til lave nogle
ting, der er så anvendelsesorienterede,
at der nærmest bliver tale om design.
Den slags kan virkelig være med til at
rykke. Og derfor har det en betydning,
at Danmarks Designskole og Designskolen i Kolding hører under Kulturministeriet, og at der står i vores bekendtgørelser, at vi hviler på et kunstnerisk
grundlag. Det adskiller jo vores arbejdsprocesser og kandidater markant fra alle
de andre designuddannelser.
Nu bruger du ordet grundforskning, og
selvfølgelig ligner forskningen ved en
designskole til dels forskningen, som
vi kender den i universitær forstand.
Men når vi taler om design, er det nok
mere interessant at fokusere på den
grundlæggende undersøgende praksis,
designerne lærer i forhold til deres egen
skabende praksis. Vi taler meget om
designfagligt dokumentationsarbejde.
Det handler om at opsamle og dokumentere al den tavse viden, designere
opsamler gennem et langt virke. Den
bor inde i personens hoved og er ellers
tabt for omverdenen. Men hvis vi bliver
bedre til at dokumentere den, kan vi
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også bedre opbygge en fælles bevidsthed og erfaring. Det synes jeg er vældig
spændende.
8) Mange fagområder dyrker jo også
fejlskuddene som udviklingspotentiale.
Hvad er traditionen inden for design i
den forbindelse?
Traditionelt har vi næsten kun fokus
på den endelige designløsning. Vi er
vant til at fokusere på den ting,
det hele endte med. Men faktisk
er det nok så interessant at se på
den sorteringsproces, der sker
undervejs. Hvad var vildskuddene? Hvorfor sorterede man dem
fra? Hvad betød de for processen?
Der kan vi nok lære meget af naturvidenskaberne, der i langt højere grad er
opmærksomme på fejlene og tænker på
dem som et sted, de kan hente erkendelse og komme videre, hvis de virkelig
har ambitioner om at rykke ved deres
forskningsfelt.

Bæredygtighed burde være
dybt integreret i enhver form
for designproces

Hvis du kun bevæger dig inden for det
velkendte og trygge, får du aldrig flyttet tingene for alvor. Det sker kun, når
du bevæger dig ud i det ukendte. Så dér
er det vigtigt, at man ikke har en nulfejlskultur. Det kunne vi som designere
lære meget af. For innovation er ikke
altid en fuldtræffer. Indimellem lander
den bare pladask. Måske kan man tage
fat i den senere, og måske opdager man,
at det var den nødvendige kringlede vej
over mod den farbare vej. Men man ved
det ikke.
For nogle år siden kørte kunstgruppen
Superflex nogle kunstneriske projekter med de studerende. Et af de forløb
handlede om fejl. De studerende måtte
kun fokusere på alle deres fejl. Det er
ret usædvanligt i vores verden, sådan at
dvæle ved fejlene. Der siger designere
mere af natur: ”Lad os dog komme videre”. Men undervejs i Superflex-projektet
begyndte de studerende så småt at blive
opmærksomme på fejlkilderne som en
væsentlig del af udviklingsprocessen.
9) Hvad er dansk designs største
styrker i dag?
Jeg håber selvfølgelig, at vi bevarer den
sans for smukke, gode formålstjenstlige
ting, og den suveræne formbeherskelse, dansk design er verdensberømt
for. Men der ligger også et langt sejt

træk med at vise resten af verden, hvad
vi har at byde på nu, så fremtiden ikke
kun bliver tegnet af den samme gamle
stol, vi har set på i 50 år. Heldigvis
tegner det lovende, for mange af de
unge designere sætter allerede nu deres
eget humoristiske og selvreflekterende
præg på tingene: De kan fortælle en
god historie og er gode til at ramme det
brede marked. Men noget af det allermest interessante er i virkeligheden, at
design efterhånden bevæger sig ind på
nogle helt nye felter.
For to år siden blev der for eksempel
etableret et samarbejde som en del
af Udenrigsministeriets initiativ for
den arabiske verden. Under navnet
’Marokko-projektet’ samarbejder
Designskolen med Kvinfo, den franske
NGO Planet Finance og en designskole i
Casablanca om et empowerment-projekt
blandt marokkanske kvinder. Her får
især enlige kvinder med gode kunsthåndværkerfærdigheder eller talenter
inden for tekstildesign mulighed for
at få deres produkter ud over rampen.
Tidligere levede de på nådsensbrød hos
deres slægtninge, fordi de ikke havde
redskaberne til selv at gøre noget ved
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deres designs. Men nu har de danske
studerende udviklet et forløb, der giver
de marokkanske kvinder styrke til selv
at lave tingene. De sætter sig grundigt
ind i kulturen, deres potentialer, inspirationskilder og måder at gøre tingene
på og lærer dem så at gøre kunsthåndværket mere markedsorienteret, så det
kan sikre dem et eksistensgrundlag.
Vi hører de mest rørende historier om,
hvordan de kvinder pludselig selv køber
materialer i basaren. Det havde de jo
aldrig drømt om. De havde ikke engang
turdet drømme om at forlade deres
landsby. Fædrene sagde jo typisk: ”Det
kan godt være, du har ambitioner, min
pige. Men du kommer aldrig uden for
den næste mark.” Og nu skal de pludselig til Danmark og vise deres arbejde.
Det er fantastisk at være med til at
understøtte den udvikling.

Den opdragelse er
ikke noget, man bare
lige skaber natten over

Projektet spreder sig
hastigt, og også for
de danske studerendes vedkommende
åbner der sig nye
perspektiver. Hvor
det i starten især var
tekstildesignerne, der var med til at
styrke og udvikle de konkrete redskaber, er der i dag brug for mange andre
designkompetencer – for eksempel
kommunikationsdesignere, der hjælper
med den visuelle identitet og brandingen. Fokus i projektet er i dag at lære
de marokkanske kvinder at lære. Og
at lære fra sig. Så de selv kan stå for
lignende forløb hjemme i deres kooperativer. For de har allerbedst selv styr
på deres kultur. De lærer om projektledelse, og hvordan man bringer sine
kompetencer i spil som designer.
Et andet eksempel handler om at forebygge alzheimers sygdom. Det viser sig,
at jo tidligere man opdager symptomerne, jo større er chancerne for at nulstille
sygdommen. Men det kan være meget
svært for de pårørende og plejepersonalet at fange det tidligt nok, fordi det
er så ømtåleligt at sige ”Jeg synes ikke
rigtig,du kan huske noget længere,
mor”, når hun altid svarer: ”Jo, det kan
jeg da sagtens, der har bare lige været
så meget …”. Man tør næsten ikke spørge af skræk for at ramle ind i et sort hul.
Derfor sponsorerede Johnson&Johnson,
der er ved at udvikle en ny medicin
mod alzheimers, et undervisningsfor-
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løb, hvor de studerende var med til
at udvikle en lang række redskaber,
der kan bruges til at lette den ellers
svære dialog. For eksempel samlede de
studerende konkret viden om sygdommens forløb og karakteristika gennem
indgående research, feltstudier og tæt
dialog med Alzheimer Foreningen. Det
gjaldt om at finde de punkter, hvor man
kan tage en ligeværdig diskussion, uden
at det bliver intimiderende eller patroniserende. Og så udviklede de blandt
andet nogle designspil, der kan gøre det
nemmere at få hul på samtalen.
Den slags projekter kalder vi under en
bred samlebetegnelse ’Velfærdsdesign’.
Det handler om design, der ønsker at
gøre en forskel og forandre verden til
det bedre. Og det siger meget om, hvor
vi som uddannelsesinstitution er på vej
hen, for det handler om meget mere end
vævning, broderi og pæne kopper. Her
er vi inde på et meget overordnet plan
og designe en læringsproces.

Anne-Louise Sommer er rektor ved
Danmarks Designskole, hvor hun netop
har gennemført en omfattende fusion af
Danmarks Designskole, Kunstakademiets Arkitektskole og Konservatorskolen.
I september 2011 tiltræder hun som
direktør for Designmuseum Danmark.
Hun har tidligere været ansat ved flere
af landets universiteter og har skrevet
en lang række bøger og og artikler
om arkitektur, design, kirkegårde og
kulturhistorie.

Læs om bæredygtighed, vugge-til
til-vugge-design og det udvidede
designbegreb:
Victor Papanek: Green Imperative eller
Design for the real world – Human ecology and social change.
Michael Braungart & William McDonough: Cradle to Cradle – Rigdom og
vækst uden affald.
Guy Julier: The culture of Design.

To tankevækkende bøger:
Friedrich Schiller: Menneskets æstetiske
opdragelse, der blev udgivet i 1795 og
handler om den æstetiske dannelse.

Få en fornemmelse af fremtidens
danske design
Gå en tur på Holmen, hvor mange af
de kreative uddannelser i dag ligger
samlet. Det syder og bobler af kreativt
potentiale, og man kan ofte besøge
udstillinger og værksteder på Danmarks
Designskole.

10) Hvad betyder alt det her for fremtidens danske design?
Hvis man for 30 år siden havde sagt, at
designstuderende kunne deltage i den
slags processer, ville man ikke have
kunnet få det til at stemme overens. Så
Marokko-projektet er et spændende
eksempel på, hvordan designuddannelserne kan føre mange forskellige steder
hen. Og jeg tror virkelig, at den slags
projekter er nogle af dem, hvor vi som
danskere har meget stærke kompetencer, fordi vi har en helt særlig tradition
for læring. Folk snakker meget om de
horder af designere, der myldrer ud fra
de asiatiske uddannelsesinstitutioner,
og spørger, om ikke vi bliver løbet over
ende, når vi kun uddanner 100 om året.
Men jeg tror, det tager lang tid, før det
sker. For den opdragelse er ikke bare
noget, man lige skaber natten over – eller på et femårigt uddannelsesforløb for
den sags skyld – selvom man uddanner et hav af kandidater. Så hvis vi
markedsfører de danske grundværdier
klogt, er vores kandidater meget konkurrencedygtige, fordi deres kompetencer er så rodfæstede.

Charlotte Christensen: ...at give af et
godt Hjerte og et glad Sind – Kunstindustrimuseets Venner 1910-2010 giver en
god introduktion til Kunstindustrimuseets historie.

Smagen af den gode smag
Den skønne cafe på Designmuseum
Danmark byder på dejlig frokost, kaffe
og kage. Alt bliver serveret på kendte
danske stel, møblerne er Wegners og
Kjærholms gedigne klassikere – og om
sommeren kan man tage alle herlighederne med ud i Grønnegårdens
hemmelige have. Der er gratis adgang
til cafeen.

Oplev det ypperste af dansk design
Designmuseum Danmark rummer nogle
prægtige samlinger af både produkt- og
møbeldesign, plakatkunst, tekstildesign
– og senest også webdesign. Museet,
der tidligere var kendt som Kunstindustrimuseet, ligger i en meget smuk
gammel bygning (1752-57) i Frederiksstaden, lige ved Amalienborg. Adgang
til samlingerne og udstillingerne koster
60 kroner pr. voksen.
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Kasper Holten anbefaler:

Opera
for
begyndere
Det er store følelser, røverhistorier og fantastisk musik.
Alt sammen sat ind i teatrets magiske verden – og man
behøver ikke at hoppe i habit og selskabskjole for at være
med. Man skal bare komme med åbne øjne, ører og hjerte.
Kasper Holten guider dig ind i operaens verden ved at
fortælle om fem af de operaer, han selv har haft stor fornøjelse af at sætte op i sin tid som operachef. Nogle kan
ses på dvd – andre kan du være heldig at opleve live i
selve operaen.
Af Heidi Laura

Kort om Kasper Holten:
Operachef på det Kongelige Teater
siden 2000.
Han fik stillingen som kun 27-årig.
Starter i august 2011 som operachef
for Covent Garden i London.
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Røverhistorier

Det store drama: TOSCA

Opera er først og fremmest gode historier sat i medrivende musik, og opera er
derfor god til at fortolke alle de store følelser, og allerbedst når kærlighed og drama
leves helt ud. Et af de bedste eksempler – og et virkeligt godt sted at starte for nybegyndere – er Puccinis klassiker Tosca. Den er kort og byder på fantastisk musik,
som du kender, selvom du ikke ved det i forvejen. Den foregår i Rom i år 1800 og er
en rigtig røverhistorie om en berømt operadiva. Hendes kæreste er maler og støtter
revolutionen. Chefen for det hemmelige politi arresterer kæresten og truer med at
henrette ham, hvis ikke Tosca går i seng med ham. Da 3. akt slutter, er de alle tre
døde på spektakulær vis.

Hjerte rimer på smerte: LA TRAVIATA

Opera har ry for at være sentimental, men i virkeligheden er det det, der er genrens
største styrke: At sangen kan udtrykke alt det, ordene ikke kan rumme, når vi er
fjernt fra fornuften og i stedet beskæftiger os med tilværelsens ekstremer. Og hvis
der er én komponist, som kan udtrykke store følelser som kærlighed og angst med
sang, så er det Giuseppe Verdi.
La Traviata er bygget over romanen Kameliadamen: Historien om luksusluderen,
der forelsker sig, men bliver indhentet af sin fortid og først bliver genforenet med
sin elskede i sekunderne, før hun dør.

Peter Langdal iscenesatte den på
Operaen i 2006 i en opsætning, der
øjeblikkeligt blev en publikumsfavorit,
og den kan opleves på Operaen igen fra
10. september 2011. Men det gælder nok
om at være hurtigt ude for at sikre sig en
billet!

Oplev den på Operaen i foråret 2012,
eller oplev Anna Netrebko på dvd i opsætningen fra Salzburg, hvor hun trodser
samtlige klicheer om operadivaer og viser, at en ægte diva kan udtrykke sig med
stemme, krop og sjæl, så det brænder sig
ind i hjertet.

Det helt store udtræk: RINGEN

Den ultimative operaoplevelse er Wagner. Han bringer et kæmpe symfoniorkester
i spil, er ikke bange for at bruge de helt store armbevægelser, og hans historier
rummer ofte mange lag af filosofi, historie og religion i et helt unikt miks. Har man
lyst til at mærke det store drøn og den dybe susen i mellemgulvet, når musikken for
alvor bruser, er Wagner et godt bud.
Ringen er en fabel om hele verdens historie fra dens tilblivelse til dens undergang,
baseret på myterne fra nordisk mytologi. Men det er ikke nær så svulstigt, som det
lyder – for det handler egentlig bare om mennesker!

At opleve Ringen live tager en uges
tid, og spilletiden er 15 timer, men den
kan opleves på dvd fra Operaen i en
optagelse fra 2006, hvor vi for første
gang i 100 år spillede dette kæmpeværk i
København. Optagelsen giver en chance
for at få alle detaljerne med – og at tage
det lidt ad gangen.

På flugt fra dæmonerne: DON GIOVANNI

Wolfgang Amadeus Mozart er den komponist, der måske allerbedst formår at få det
dramatiske til at virke helt enkelt – og omvendt. Hans musik er sindrig og kompliceret, og alligevel falder alting på plads med en guddommelig enkelhed, når han
skildrer menneskets følelser.
Hans opera om Don Juan er ikke blot historien om en mand, der forfører tusindvis
af kvinder, men også historien om en mand, der på bedste moderne vis forsøger at
flygte gennem tilværelsen fra sine dæmoner.

I al ubeskedenhed vil jeg foreslå min egen
filmversion – JUAN – som et anderledes
bud på en operaoplevelse: Der synges på
engelsk, historien fortælles koncentreret
på 104 minutter, og vi har forsøgt at lade
filmens sprog få denne klassiske opera
til at springe imod os på lærredet som en
helt moderne fortælling.

Den svære: DIE FRAU OHNE SCHATTEN

Den sidste opsætning, Michael Schønwandt og jeg skaber sammen i vores cheftid på
Operaen, er Richard Strauss’ kæmpe værk Kvinden Uden Skygge. Der har flere gange
været tilløb til at spille den, men alligevel er den aldrig før blevet opført i Danmark,
og nu er tiden inde. Men værket kræver tid og opmærksomhed, det er et kompliceret eventyr om at træde i karakter som menneske, og musikken er nok stor og
romantisk, men peger også frem mod det 20. århundredes mere moderne tonesprog.

Kan man lide at blive udfordret, og har
man ikke lyst til det sentimentale brus af
hjerte og smerte i de italienske operaer,
så kunne denne opera være et godt bud
– også fordi Steffen Aarfing skaber en
scenografi, der som aldrig før blander
gammeldags teatermaleri med nutidige
projektioner og animationer fra flere
vinkler. Kan opleves på Operaen fra 15.
maj 2011.
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Luften presser sig gennem mundstykket,
halsen, saxofonens metalhårde krop og
munder ud i dybe bløde toner fra klangstykkets brede tragtformede læber.
Talrige musikere har taget saxofonen til
sig og foreviget dens dybe varme røst,
siden den belgiske instrumentbygger
Adolphe Sax lagde sidste hånd på verdens første saxofon for 170 år siden. Men
kunsten at forvandle kolde messingplader til et instrument med klang, er der
knap så mange, der har haft mod på.

blæs
Når du laver ting i hånden, vil der
altid være nogle ubekendte. Det er
magien i det.

Af Torben Olander
Foto af Bent Grønlund

Den udfordring gav Peter Jessen sig selv
i 2003 efter at have spillet saxofon det
meste af sit liv og repareret andres instrumenter i 25 år. Hals, krop og klangstykker har været en del af hans liv fra
han kom i lære som 16-årig, og nu måtte
han vide, om han kunne bygge sin egen
fra bunden. Det tog tid, men mod forventning lykkedes det, og siden har han
i gennemsnit bygget to nye saxofoner om
året.
Vi har været på besøg i hans værksted
for at se, hvordan en saxofon bliver til.
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Nørdens værksted: Instrumentmageren

Grundstykket til saxofonens krop
skæres ud efter en skabelon.

Saxofonen laves i messing med et
højt kobberindhold, der gør det
plastisk at arbejde med.

Udskæringen foldes, bearbejdes
og gøres klar til lodning

Kroppens dele skal tilpasses, så enderne
mødes for at få den perfekte lodning.

Efter perfekt tilpasning loddes
samlingen.

Saxofonens krop tjekkes, før
samlingen smedes jævn både
indvendig og udvendig.

Røret trykkes og rulles i facon efter en
form. Rørets forløb er afgørende for
intonation og klang.

Mundstykker og mellemstykker laves
på drejebænken.

Alle mekaniske dele justeres
og finpudses individuelt.

Enkelte ventiler og pakninger
købes færdige, men det meste laver
Peter Jessen i hånden.

Klangstykket eller Schallstykket ses
her i tre stadier på vej mod den tragtformede munding.

Et overblik over saxofonens krop i
stadier fra første buk, over udtrækning
af huller til montering af mekanik.
Culturel
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Guide til
gadens
skjulte
skatte
Gadekunsten leger skjul. Den gemmer sig
bag på skilte, oppe i træerne, på fortovet,
om hjørnet og alle de andre steder, du ikke
lige kigger, når du har travlt. Men hvis du
først begynder at kigge efter, er det som at
være på evig skattejagt i hverdagen. Det
er aldrig til at vide, hvor længe værkerne
får lov at hænge, så det gælder om at nyde
dem, mens man kan. Flygtigheden er en del
af charmen. Så spær øjnene op, og tag
med på skattejagt.

OEPS:

De to piger i OEPScrew var de første, der lavede gadekunst med perler i Danmark.
OEPS er en forkortelse for Øjne På Stilke, og som navnet siger, skal man kigge godt
efter for at få øje på perlepladerne, som kan gemme sig bag på skilte eller på lygtepæle. Når de kombinerer det rå graffitiudtryk med perlernes uskyldige og farverige
barneleg, opstår der en stærk kontrast, som bryder med de materialer, vi er vant til
at møde i storbyen og vores stivnede syn på graffit.

Culturel bad gadekunstentusiasterne fra
StreetHeart om at pege
på fem af tidens mest
interessante gadekunstnere.
Af StreetHeart

STREETHEART er Christina Bennetzens
og Søs Uldall-Ekmans kærlighedserklæring til gadekunsten.

Følg med på deres blog, hvor de løbende bringer nye billeder fra gaden, interviews og videoer med gadens kunstnere
på streetheart.dk
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Kissmama:

Kissmama har arbejdet på gaden i
mange år og kan minde lidt om en af
en andre gadekunstpionerer: HuskMitNavn. Men Kissmama er alligevel
helt sin egen. Værkerne er paste-ups –
håndtegnede plakater – der er tegnet i
en enkelt streg, og som kun har en eller
to klare farver ud over de sorte linjer.
Figuren er altid formet som omridset af
en tommeltot. De serverer som regel en
kortfattet skarp samfundssatirisk kommentar på maven som ”I hate my wife
because I am boring”, ”I make money
not street art”, ”I fuck on first dates”.
Du kan altid genkende Kissmamas
figurer på de 3 streger, der altid sidder
tæt sammen et sted på figuren.

På skattejagt i storbyen:
Gadekunsten er en del af et større bybillede i konstant
forandring, og derfor er det ikke altid til at skelne kunsten
fra byens øvrige tegn, ord og billeder. Du vil med stor sandsynlighed få øje på ting, du aldrig har set før – også selvom
du har været der mange gange tidligere. Når man er på
skattejagt i sin egen by, vækker man sine sanser på ny og er
åben over for nye indtryk. Vi kommer næsten altid for sent
til vores aftaler, fordi vi lige er nødt til at stoppe op og tage
et billede af en nyfunden gadeskat på vejen.

Skattejagt i hverdagen

Blød lykke:

Blød Lykke er en af byens nye gadehæklere, som laver fantasifulde fortolkninger
af byens materiel i mere bløde versioner. Blød Lykke har blandt andet hæklet et
rart, blødt, alternativt lyskryds til Sankt Hans Torv. Garn og strik er typisk noget
vi forbinder med en hjemmestrikket sweater, som vi har fået af farmor. Det er noget
helt særligt, rart, blødt og venligt, der hører hjemmet til. Storbyen forbinder vi
derimod med hårde materialer som beton, asfalt og jern – ting vi kan falde og slå os
på. Når en betonsøjle eller en kommunal bænk bliver pakket ind i strik, sker der en
forskydning i vores hjerne. Den store kontrast mellem den hårde kolde beton og den
varme bløde strik er ikke noget, vi kender fra vores hverdag i byrummet. Derfor
standser vi op og forundres, og vi forsøger at forstå kontrasten mellem den hårde
by og den venlige strik.

Hvorfor laver man gadekunst:
Der findes næsten lige så mange forskellige grunde til at
sætte kunst op i byen, som der findes gadekunstnere. For
nogle er det en hobby, for andre en karriere. Men en ting er
sikkert – de vil gerne kommunikere med dig og fortælle dig
en historie. De vil gerne provokere dig, græde med dig, rase
ud sammen med dig eller bare få dig til at smile. Gadekunsten er en gratis gave til dig, som tager dig tid til at få øje på
byens skjulte skatte.

Hvordan bliver det til:
Gadekunsten spørger ikke om lov. Den er i sin natur ulovlig
og bliver af lovens lange arm betragtet som hærværk og kriminalitet. Gadekunsten er rebelsk, fordi den insisterer på at
leve et liv uden for institutionen – både museet og loven. Den
breder sig i byens rum og skaber modbilleder til reklamens
photoshoppede billeder. Den låner ofte velkendte billeder og
tanker og vender dem om, så vores opfattelse af hverdag, by
og liv får et nyt perspektiv. Gadekunsten sættes op både dag
og nat – og den kan opleves på alle tider af døgnet.
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Skattejagt i hverdagen

Armsrock:

Armsrock finder sin inspiration på
gaden, og hans motiver er ofte de mennesker, vi efterhånden er holdt op med
at se. Enten fordi det gør for ondt at se
dem i øjnene, eller fordi de sniger sig
langs murene. Han arbejder altid med
materialer og udtryk, som er forgængelige, det kan for eksempel være
kridttegninger af hjemløse, der sover på
fortovet. Tegningerne er altid i 1:1 og
på den måde gør Armsrock de ’usynlige’
synlige igen.

Don John:

Don John’s værker ses mest i Aarhus,
hvor hans motiver ofte er mennesker
med vilde dyrs egenskaber. Lige som
den verdensberømte britiske gadekunstner Banksy bruger Don John
stencilen som udtryk. Ved at skære
flere skabeloner med udstansede huller,
skaber han 3-dimensionelle motiver
ved at spraye gennem skabelonerne og
bygge videre på lys og skyggefelter.
Når man arbejder med stencils flytter
en stor del af det kunstneriske arbejde
hjem i atelieret, hvor det kan tage uger
at lave en flerlagsstencil – til gengæld
går det hurtigt med at få motivet frem,
når skabelonerne tages med ud i byen.

Hvad har du set på gaden i dag?
Vær med til at dokumentere gadekunsten i land og by.
Tag et billede, når du ser en skjult skat,
og del det på culturel.dk

Hvor skal du kigge:
Gadekunsten er begyndt at rykke uden for storbyens rammer,
så du kan også være heldig at spotte skjulte skatte i de mindre
byer. Men den største koncentration finder du på Vesterbro
og Nørrebro i København og Mejlgade i Aarhus. Begynd med
at gå en tur i området, og husk at se både højt og lavt og midt
i mellem. Chancerne er størst, hvis du kigger på postkasser,
lygtepæle, lyskryds, gavltoppe, sikringskasser, nedløbsrør,
skraldepande, byggepladser og nedslidte facader.
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Hvad skal du kigge efter:
Gadekunstens mange skikkelser kan ikke koges ned til enkelte kendetegn, men byen er fuld af øjne, små dyr, soldater,
aliens og tekster, der alle bidrager til byens flerstemmige
udtryk. Hvis du har øjnene på stilke, opdager du pludselig
både perleplader, gadestrik, håndtegnede kunstplakater,
klistermærker med gadepoesi eller tegninger, post its, stencils
og gadekridt.

mater // design // craftmanship // ethics
prisvindende dansk design mærke, der kombinerer eksklusive møbler, belysning og accessories med arbejdsmetoder der støtter
mennesker, lokalt håndværk og miljøet. mere info på www.materdesign.com.

www.materdesign.com

premium dealers: //illums bolighus, københavn, århus //1000chairs, hellerup //3 falke møbler, frederiksberg //anton dam møbler, frederiksberg //aros,århus //casa casino, charlottenlund //casa shop, københavn k//
corfixen, frederiksberg //couch, hørsholm //cph square, valley //dansk design center, københavnv // dansk manufaktum, københavnv //designcenter, roskilde //haus, herning //helberg design, frederikshavn //houmøller,
skiff //hvass design møbler, thisted //ingvar christensen, esbjerg, vejle //kunsten moma, aalborg //lerche design, odensec //lisa buhl, kolding //living møbelstudie, holstebro //lousiana, humlebæk //maur, københavn
v //milk contemporary,waterfront, hellerup //nord,frederiksberg //normann copenhagen, københavn ø //oscar bad og livstil, ålbæk //p.lindegaard poulsen, odense sø //rambow, københavnø // sankt de luxe. roskilde
//svendsen møbler, tendens, egå//thorsen møbler, århus v//tidens møbler, århus c//trapholt butikken, kolding//uno form, aalborg, esbjerg, herning, holstebro, københavn k, lyngby, odense , vejle, århus c//x-akt, herning.
online at //www.culturel.dk // www.materdesign.com

mater a/s, showroom adresse: carl jacobsensvej 16, indg 5, 2500 valby. www.materdesign.com // info@materdesign.com
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Med Culturel giver du
noget tilbage til klimaet,
hver gang du bruger strøm.

En tur i teatret?
Culturel har altid
et godt forslag.

Culturel.dk
giver dig overblik
og indblik i de
gode oplevelser
og den gode
energi.

Læs om handlekraftige mennesker,
nye fællesskaber og kulturelle
tendenser i Culturel.
Culturelshop.dk
byder på tusindvis
af spændende bøger

Når du køber strøm hos Culturel, støtter du automatisk Klimafondens arbejde for nye vindmøller, hver gang du bruger strøm.
Samtidig bliver du medlem af vores handlefællesskab, hvor du får rabatter på kulturoplevelser, fairtradevarer og gode bøger.
Culturel strømføres af Danmarks største kundeejede energiselskab, SEAS-NVE.

Tilmeld dig på culturel.dk

Danmarks nye klima- og kulturbevægelse.
For alle, der vil gøre en forskel i hverdagen.

Byens grønne lunger

Tag på cykelsightseeing
gennem byens
landskaber
Har du fået lyst til at selv at opleve nogle af Københavns grønne lunger?
Så pak cykelkurven og print en af Copenhagen X’s spændende arkitekturruter, der giver dig en anderledes københavner-oplevelse.

Bæredygtige byer
Hvis du for alvor har fået vækket din
interesse for nye byrum, arkitektur og
bæredygtig bykultur, er Dansk Arkitektur Center på Gammel Dok altid et besøg
værd. De står også bag en vidensbank
om bæredygtige byer, hvor der er masser af inspiration at hente til dine næste
rejser.
sustainablecities.dk
og dac.dk

Vandretur over Rigsarkivets tag
En af Københavns nyeste promenader
strækker sig – højt hævet over trafikbruset. Start vandringen på toppen af
den svenske skråning mellem SEBbygningerne og følg stien helt hen til
det nye Tivoli Hotel. .
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Vælg din egen temarute
De senere år er København blevet
opgraderet med masser af ny arkitektur
og nye byrum. Hvis du har lyst til at
udforske andre nye steder end Operaen,
Skuespilhuset og Den Sorte Diamant,
er der masser af inspiration at hente på
Copenhagen X.

copenhagenx.dk

Picnic undervejs?
Snup et tæppe med, så I kan slå jer
ned og spise frokost i en af parkerne
undervejs på turen. Så er den største
beslutning egentlig bare, om I vil pakke
en picnickurv hjemmefra, købe delikatesser undervejs eller snuppe en hurtig
shawarma, pizza eller sandwich med på
vejen. En ting er sikkert: I vil komme
forbi masser af gastronomiske fristelser
på vejen.

Trænger ungerne til et pitt-stop?
København bugner af legepladser med
forskellige temaer. Legepladsen i Nørrebroparken bliver i folkemunde kaldt
’Bermudatrekanten’, fordi den er fuld af
nedfaldne fly og halvsunkne skibe. På
Sjov for Børn kan I finde mange andre
gode legepladser og aktiviteter for børn
i byen.
sjovforborn.dk

Nørrebros lyksaligheder
Hvis I alligevel er i Nørrebroparken, er
det en god ide at udvide oplevelsen ved
at slå et slag op gennem den hyggelige
Jægersborggade, der bugner med cafeer,
designbutikker og gastronomiske højborge. For enden af gaden finder I indgangen til Assistenskirkegården, hvor
mange kendte danskere – blandt andet
H. C. Andersen og Søren Kierkegaard
– ligger begravet blandt de smukkeste
træer.
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