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

FEBRUAR

ET BÆREDYGTIGT ÅR
Just Female kan starte den nye sæson med 
glædelige nyheder: Efter kun to år med en 

stærk CSR-strategi er 45-50 procent af deres 
kollektioner nu lavet af øko- og genbrugsma-
terialer. Kig efter mærkerne med ’We Care’ 

eller ’Sustainable Choice’ printet på, ja, 
bæredygtigt papir – hvad ellers?

Se mere på Justfemale.dk
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F I LM -MUST 

BARN

Dag Johan Haugeruds lavmælte skolegårdsdrama åbner på fod-
boldbanen på en norsk skole, umiddelbart efter at 13-årige Lykke 
(Ella Øverbye) har langet ud efter sin klassekammerat Jamie med fa-
tale konsekvenser til følge. Jamie dør på hospitalet allerede i filmens 
første minutter, og Haugerud koncentrerer sig om efterspillet og de 
mange forskellige versioner af, hvad der skete i de afgørende sekun-
der. På skoleadministrationens kontorer, på lærerværelset, i de be-
rørte familier. Sagen kompliceres yderligere af, at skolens rektor, Liv, 
har et hemmeligt forhold til Jamies far, Per Erik, der er enkemand og 
lokalt medlem af det højrenationale Fremskridtspartiet – mens Lykkes 
forældre tilhører venstrefløjen. Norsklæreren Anders kom et par minut-
ter for sent til sin gårdvagt og hjemsøges af skyld og skam over ikke 
at have forhindret ulykken. Haugerud balancerer ubesværet mellem 
alle disse karakterer og arenaer med et skarpt manuskript, der synes at 
fortælle os, at det ikke er børn, vi skal være bange for, men de voksne.  
Premiere 27.02.20, anmeldt af Marianne Lentz

JUB I LÆUM 

Mos Mosh  
fylder 10 år

I år kan danske Mos Mosh fejre jubilæ-
um, og det gør de med en relancering af 
de bukser, der startede det hele. ’Cheryl 
Cargo’-bukserne var dem, kunderne stod 
i kø for at få fingrene i. De er produceret 

i 100 procent bæredygtigt sourced 
bomuld og fås i army, camel og hvid. 

Mathilde Gøhler pryder forårskampag-
nen, et naturligt valg, da hun tidligere har 

arbejdet for det danske brand.
Se mere på Mosmosh.com

DOWNLOAD

5 SANGE TIL  
THE WORKING GIRL

BRITNEY SPEARS: Work Bitch
WIZ KHALIFA: Work Hard, Play Hard

RIHANNA FEAT. DRAKE: Work
DOLLY PARTON: 9 to 5

THE BANGLES: Manic Monday

T-shirt, 

499 kr.

Bukser, 

999 kr.

STREET-COOL 

 Nu kan du stifte nærmere bekendtskab med manden bag 
Amour-hotellernes visuelle identitet, svensk-franske André 

Saraiva. Hans billeddagbog giver dig et unikt indblik i hans 
imponerende karriere – fra hans graffiti-baggrund (du har 

måske spottet hans signatur-tændstikmand Mr. A på gader-
ne i New York eller Paris) til samarbejder med modehuset 
Chanel og den nu hedengangne parisiske it-butik Colette.  

André Saraiva: Curated Chaos, Rizzoli, 435 kr. 
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”TO SMÅPIGER FÅR UNDERVISNING I SYNING”, ANNA ANCHER, SMK

SOLSKIN I STUEN På ELLE hylder vi gerne de kvinder, der gør en forskel; 
dem, der kæmper og bryder ud, dem, der sætter en dagsorden, eller som i det 
små formår at være innovative og fremadskuende. Sådan en kvinde var maler-
inden Anna Ancher, der med stor dedikation skabte sig et liv som kunstner på 
et tidspunkt, hvor det slet ikke var noget, kvinder blev ansporet til at beskæftige 
sig med. I skyggen af sin langt mere berømte mand, Michael Ancher, fangede 
hun solskinnet i stuen og udviklede en skarp og moderne sans for interiørmaleri 
og portrætter. Vi er ikke ene om at hylde den slags, og på Statens Museum for 
Kunst kan du i foråret opleve en stribe af Anna Anchers allerbedste værker, når 
de rykker hende ud af Skagen og ind i de større – internationale – sammen-
hænge, hendes kunst på mange måder berettiger til.
 Anna Ancher, ”Hun er som et solskin”, SMK, indtil 24.05.20

HÅNDPLUKKET Kunsthal Charlottenborg er altid et besøg værd og især i 
februar, hvor den historiske forårsudstilling byder på et miks af medier, former, 
farver og udtryk. Samlingen, der stjæler fokus i kunsthallens smukke udstillings-
rum, består af samtidsværker plukket og peget ud af et internationalt dommer-
panel. Og sådan har det været siden 1857, hvor udstillingen første gang løb af 
stablen. Det var her, Hammershøi debuterede i 1885, og her, kunstnergruppen 
A-kassen 120 år senere kastede med appelsiner, så publikum kunne få juice. 
Hvad der venter os i år, er ikke til at sige, men som et censureret blik på sam-
tidskunsten er Charlottenborg Forårsudstilling ikke til at komme udenom. Og 

MÅNEDENS
KUNST

så kan du tilmed opleve et soloshow med den iranske video- og installations-
kunstner Samaneh Roghani, der vandt sidste års solopris, og hun er i sig selv en 
gribende grund til at  lægge vejen forbi. 
Charlottenborg Forårsudstilling, Charlottenborg Kunsthal, indtil 
08.03.20 

DOBBELT OP Udstillingsstedet Gl. Holtegaard i Nordsjælland og Co-
penhagen Contemporary på Refshaleøen i København er gået sammen 
om at give den danske kunstfotograf og billedkunstner Ebbe Stub Wittrup 
velfortjent opmærksomhed, når de parallelt viser hans urørlige og alde-
les smukke kunstfotografier og en række af hans lige så larmende tavse 
skulpturer. Hos CC går Stub Wittrup i fodsporene på den danske botani-
ker Nathaniel Wallich, der blev udsendt til den danske koloni Serampore 
i Indien i 1807, og har skabt fire installationer, der tilsammen har fået titlen 
Botanical Drift, mens der på Gl. Holtegaard er fokus på fotografierne og 
deres fortællinger om overtro, myter og sagn. Du kan se den ene udstilling, 
eller du kan besøge begge; Ebbe Stub Wittrup er et interessant bekendt-
skab uanset hvad.
Ebbe Stub Wittrup, Gl. Holtegaard, indtil 13.04.20 
Copenhagen  Contemporary indtil 17.05.20

Anbefalet af Mette Skjødt

SOLOPRISVINDER SAMANEH ROGHANI, 
KUNSTHAL CHARLOTTENBORG

‘DEVILS BRIDGE #2”, EBBE STUB WITTRUP, GL. HOLTEGAARD
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Ballen  

Pelletiere
Et nyt, eksotisk taskebrand fra  

Colombia, der bruger bæredyg-
tige materialer som acaibær  

og taguanødder. Men vigtigst  
af alt; taskerne er både cute, 

 farverige og superchikke. 
Priser fra 1.750-4.600 kr. 

 Se mere på Ballenpellettiere.com

LO-FI POP/SINGER-SONGWRITER Det er ikke uden grund, at Alice 
Bomans musik er blevet brugt i serier som Transparent (S2) og 13 Reasons 
Why (S3). Den svenske sangskrivers skrøbelige og intime sound er utro-
lig stemningsfuld, og sammen med producere som Patrik Berger (Robyn, 
Charli XCX, Icona Pop, Santigold) har hun på debutalbummet Dream On 
ramt en nærværende sovekammerlyd, der er meget rørende. Ikke ulig 
japansk-amerikanske Mitski i et nedtonet øjeblik. På numre som ’Wish We 
Had More Time’, ’Don’t Forget About Me’ og ’The More I Cry’ nærmest 
hvisker Alice Boman sin personlige lyrik, mens en melankolsk baggrund 
vugger beroligende af sted. Oplev selv Alice Boman på Hotel Cecil i Kø-
benhavn, når hun spiller koncert 15. februar, og forsvind ind i det atmosfæ-

riske lo-fi-univers. Anmeldt af Anna Møller 

M Å N E D E N S  A L B U M

ALICE BOMAN: DREAM ON
(Adrian Recording)

DENIM 
LOVE

Vidste du, at Levi’s med 
deres Made & Crafted-
kollektion fokuserer på 

bæredygtige materialer 
som hamp, øko-bomuld 
og Tencel x Refibra, et 
ekstra slidstærkt mate-

riale, som er lavet af træ? 
Et ikonisk brand i en mo-
derne forvandling – kan 

det blive meget bedre? 
Priser fra 349-2.799 kr.
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Hun har gået modeshow for Prada, været ’Victoria Secret Engel’ og er 
 tidligere blevet kåret som årets model på Vogue.com. Nu vil danske 

Only fejre deres 25 år i modebranchen med den hollandske topmodel 
 Doutzen Kroes i en ny, smuk kampagne. ELLE har talt med  hende.

5  M I N U T T E R  M E D  . . .

Du har haft en imponerende karriere, hvordan 
bevarer du fokus? 
Jeg bevarer mit fokus ved at holde fast i forbindel-
sen mellem min krop og mit sind, og dét at dyrke 
yoga, træne og være sammen med min familie 
hjælper mig. 

Hvordan ser en normal hverdag ud for dig? 
Jeg står tidligt op, følger mine to børn i skole, bag-
efter tjekker jeg mails og snakker med min agent, 
og skal jeg ikke arbejde, elsker jeg at træne, lave 
mad, læse bøger eller besøge mine venner. 

Hvad er dit bedste sundhedstip? 
Jeg tror, at det hele starter med dit mindset! I dag 
har vi adgang til så mange informationer, at du er 
nødt til at etablere den interne forbindelse til dig 
selv først. Mærker du efter, vil du indse, at dét at 
tage godt vare på din krop ikke behøver at være 
en udfordring, men i stedet en gave. 

Har du altid gerne villet være model? 
Nej, jeg ville faktisk gerne have været skolelærer 
eller politiker!    

Hvilke kvinder inspirerer dig? 
Der er virkelig mange inspirerende kvinder derude, 
men et par eksempler er Beyoncé, Michelle Oba-
ma, Greta Thunberg, Stella McCartney, Jane Goo-
dall – og så min mor og min søster! 

Du er ansigtet i Onlys nye kampagne, hvordan 
var arbejdet med den?
Det var skønt! Jeg elsker at arbejde sammen med 
skandinaver, for det er så ligetil og nemt. 

Har du et favorit-item fra kollektionen? 
Ja, jeg elsker deres boyfriend-jeans og den hvide 
top med broderier på. 

Only er jo et dansk brand. Har du nogensinde be-
søgt København? 
Nej, ikke endnu, men byen er på drømmelisten!

2020 vil være året hvor …? 
Jeg forbliver fokuseret på dét, jeg elsker at lave. 

Psst ... Du kan allerede få fingre i Onlys S/S 2020-kol-

lektion fra denne måned.

ONLYS NYE ANSIGT

Doutzen Kroes er ny 
kampagnemodel for det 

danske mærke Only.

INSTAELLE
To modekarrierekvinder, vi 

følger lige nu.

@sannesehested
Gestuz’ chefdesigner  

inspirerer med sit  
lækre design.

@lotte.morch
Workwear-inspiration, 

når det er bedst.
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Portrætmaleren Marianne (Noémie Merlant) ankommer med robåd til 
en klippefyldt kyst i Bretagne i slutningen af 1700-tallet. Hun er blevet 
hyret til at male et portræt af den mystiske Héloïse (Adèle Haenel), der 
hårdnakket nægter at sidde model til et maleri. Det færdige værk skal 
nemlig sendes til en velhavende mand fra Milano, som – hvis Héloïses 
ydre behager ham – vil gifte sig med hende. Héloïses mor, der drøm-
mer om et mere komfortabelt og festligt liv i Milano, har derfor lagt en 
ny plan for datterens portræt: Marianne skal foregive at være Héloïses 
ledsager på hendes gåture, nøje iagttage hendes træk og derefter male 
portrættet efter hukommelsen og uden Héloïses vidende. Indforstået 
med denne sammensværgelse begynder Marianne at male. Men lang-
somt udvikler de to kvinders forhold sig, og blikkene mellem dem fyldes 
af længsel. Instruktør Céline Sciamma har tidligere markeret sig med 
stærke kvindefortællinger, og med denne sindsoprivende kærligheds-
historie tematiserer hun med maleriske billeder – og så godt som uden 
den fysiske tilstedeværelse af mænd – endnu en gang og på raffineret 
vis tilværelsen som kvinde. Premiere 06/02/20 Anmeldt af ML 

M Å N E D E N S  F I L M

 
PORTRÆT AF EN KVINDE 

I FLAMMER

GENBRUGS-
GARDINER

Babett er et nyt dansk 
unisex-brand, der er lavet af 

genbrugstekstiler som vintage-
gardiner  og -duge. Vi elsker 

skjortejakkerne, der er cool til 
både din mand og dig. 

Priser fra 1.600-4.500 kr.  

Shop online på Babett.dk

Hvem har  
(hånd)lavet 

dit tøj?
Inspireret af organisationen  
Fashion Revolution lancerer 

Blanche en række håndstrikkede 
trøjer i kampagnen #whomade-
myclothes, der sætter fokus på 

gennemsigtighed i tøjproduktion. 
De smukke, farverige trøjer er hånd-

strikket af italienske kvinder og er 
helt perfekte til kølige forårsdage. 

Håndlavet striktrøje, Blanche, 

3.199 kr. 
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ELECTROPOP/ALT. DANCE Fore-
stil dig, at du står på en mørklagt klub. 
Neongrønne lysglimt bryder mørket, 
du danser og har det fantastisk, og 
ud af højttalerne pumper noget, der 
lyder som Robyn i house-humør. Det 
er lyden af den britiske multiinstru-
mentalist, producer og sangerinde 
Georgias nye plade, Seeking Thrills. 
Find selv frem til Vegas dansegulv 
17. februar, når Georgia kommer til 
København, og glæd dig til trommer, 
vokal og boblende synths.

ALT. FOLK/SINGER-SONGWRITER 

Hymns from Nineveh er enestående 
i det danske musiklandskab. Få kan 
kombinere citater fra kulturmastodon-
ter som Grundtvig med dynamisk folk 
og enkle sprogjuveler. ”Jeg står bare 
lige her under bruseren lidt” og ”Jeg 
elsker lyden af dig, når du kommer 
hjem”, synger bagmand Jonas H.  
Petersen med vibrerende stemme, og 
de danske tekster klæder det højstem-
te projekt. Til elskere af smukke vokal-
harmonier og himmelsk stemning.  
Anmeldt af AM

G E O R G I A 
SEEKING THRILLS

(Domino Records)

H Y M N S  O F  N I N E V E H 
SINDETS ASYL

(Okavango Records)

SURF 
CHIK

Den nye H&M Studio-
kollektion er en lækker 

kombination af farvet strik, 
sporty surferreferencer og 
spacy solbriller. Glæd dig 
til et chikt forår – og til den 

badetøjskollektion, der 
kommer i april.  

I butikkerne fra 20. februar.


