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ALTERNATIV POP VED BADESØEN
Hvis sommervejret arter sig, er det svært at sige nej til en
musikfestival, der tilbyder en tur i vandet. Festivalen Bade-
søen er tilbage og afvikles igen i år omkring friluftsbadet i
Albertslund. Lørdag er der musik, snak, performance og ra-
diobingo kurateret af folkene bag bandet Efterklang og ra-
diokanalen The Lake. Musikken leveres af blandt andre Gan-
ger (billedet), Peter Sommer, Selvhenter og svenske Alice
Boman. Niels Pedersen

DISSEKEREDE VINDMØLLER
OVERVÆLDER
Indtil 8. august er det stadig muligt på Kunsthal Charlotten-
borg at se Lea Porsagers markante soloudstilling “Stripped”,
der tidligere har været vist på Moderna Museet i Stockholm.
Det er en udstilling, som i den grad udfordrer beskueren bå-
de fysisk og intellektuelt. Helt spontant virker den overvæl-
dende og voldsom med sine tre kæmpestore vindmøller, der
ligger opskåret i flere stykker hen over Charlottenborgs
gulv. Men det er også en installation, der med sine brede,
hvide, kæmpe vindmølleflader på fascinerende vis symboli-
serer såvel magt som afmagt. Lea Porsager formår med den-
ne både demonterede og samtidig vitale installation at sæt-
te sig spor, der ikke er sådan at ryste af sig. Bente Scavenius 

KAI NORMANN
ANDERSEN ER
STADIG AKTUEL
Hvornår er nok nok? Hvor-
når siger man fra? Og hvis
ikke, hvordan kan man så
udtrykke sin uvilje mod en
monopoliseret samfunds-
løgn? Der er nogle af om-
drejningspunkterne i fo-
restillingen “Kai Nor-
mann Andersen under
Anden Verdenskrig – flugten fra Gjorslev”, der kan opleves i
Rosensalen på middelalderborgen Gjorslev på Stevns. Fore-
stillingen tager udgangspunkt i komponisten Kai Normann
Andersen, der under Anden Verdenskrig skrev musik til
nogle af PH's mest kendte tekster, som “Man binder os på
mund og hånd” og “I mit korte liv”. Omdrejningspunktet er
evnen til at melde ud, men også melde fra – her også sat ind i
en moderne kontekst. Forestillingen spiller udvalgte dage
frem til 4. september. Lars Wallenberg

Vi anbefaler
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Når Billie Eilish synger om “lykkehor-
monet” Oxycontin, beskriver hun sit
behov for berøringer og sex, men det
kunne lige så godt handle om jagten på
en ny fængende popsang.

Den amerikansk popstjerne har selv
leveret nogle stykker af dem de seneste
år, og der er flere på det nye album
“Happier Than Ever”, f.eks. “Oxycon-
tin”. Hormonet udskilles fra hypofysen
i forbindelse med kram, kys, sex og
fødsler, og intentionen er klar:

“You know, I need you for the Oxy-
contin. If you find it hard to swallow, I
can loosen up your collar.”

Mens Billie Eilish knapper sin part-
ners skjorte op i takt med et klubbeat,
kan vi andre nøjes med at lytte til hen-
des stemme, der i sig selv lyder som et
lykkehormon. Den klinger som et sjæl-
dent miks af kraft og intimitet, og når
Billie Eilish hvisker sig gennem de 16
sange, er man i nærkontakt med en
slags naturmedicin. 

Med den detalje, at stemmen hele ti-
den bearbejdes elektronisk og agilt,
synger både knitrende pop og noget,
der lyder som jazzballader. Billie Eilish
swinger nærmest i “My Future”, og en
titel som “Billie Bossa Nova” spiller
sangerinden i retning af nye lydland-
skaber med akustisk guitar og en skvul-
pende rytme.

Ungt supertalent
Billie Eilish Pirate Baird O’Connell var
blot 13, da singlen “Ocean Eyes” be-
gyndte at tiltrække global opmærk-
somhed. Verdens største pladeselskab,
Universal Music, placerede hende i en
rugekasse, hvor hun sammen med sin
fem år ældre sangskrivende storebror,

Finneas, indspillede stribevis af per-
sonlige, nedtonede skæve sange.

Blandt de emner, hun synger og taler
om, er psykiske problemer (hun har
Tourettes) og kropskultur. På det nye
album sidder bl.a. mellemspillet “Not
My Responsibility”, hvor hun taler di-
rekte til øjnene, der ser. Dem, der døm-
mer, udskammer og aldrig er tilfredse.
De skal bare blande sig udenom. 

Næsvis electropop
Nu er det ikke sådan, at Billie Eilish er
komplet forvandlet og fremstår som en
jazzsyngende Hollywood-starlet fra
1950’erne på “Happier Than Ever”. Der
er stadig masser af næsvis electropop
på albummet. 

“Therefore I Am” har et nærmest
boyband-agtigt bounce i beatet, og
“NDA” flipper godt ud med Auto-Tune
på stemmen og en tekst om at score en
fyr og bede ham underskrive en sam-
tykkeerklæring.

Billie Eilish er ofte ret sjov. Hun sæt-
ter afslutningsnummeret “Male Fanta-
sy” op som et hverdagsscenarie, hvor
hun keder sig, ser lidt porno, bliver sur
på dialogen og erkender, at hun må i te-
rapi igen.

Det er barnligt og modent på samme
tid, og man må håbe, at hun kan fast-
holde den balance, ikke mindst fordi al-
mindelig voksenpop ofte er blottet for
Oxycontin.

MUSIKANMELDELSE

Næsvis teenager med
lykkehormoner i stemmen

“Happier Than Ever”
Billie Eilish, er udkommet
på Universal Music.

Den 19-årige superstjerne
Billie Eilish cementerer sin
globale superstjernestatus på
udfordrende album

Af Niels Pedersen

Billie Eilishs
karriere er født
online i en sym-
biose mellem
Soundcloud,
Youtube, og 88
mio. følgere på
Instagram. Nyt
album ude nu.
PR-foto

På en interessant måde har
Anette Harboe Flensburg i si-
ne seneste malerier givet na-
turen en anderledes place-

ring. I hendes tidligere malerier er det
først og fremmest konstruerede inter-
iører med reflekterende plexiglas,
vægge, døre og vinduer, der med sit
farvespil har optaget Anette Harboe
Flensburg. Men langsomt har naturen
fundet indpas i hendes kompositioner,
først som et baggrundsmotiv i form af
et kig ud ad et vindue, men med de se-
neste malerier har den taget over med
store, vilde træer med en knudret bark,
der monumentalt fylder billedfladen
ud.

Anette Harboe Flensburgs nyeste
malerier, hvor træerne i den grad har
fået plads, er en oplevelse i sig selv på
Nivaagaards Malerisamlings udstil-
ling, hvor udvalgte værker fra de sene-
ste 30 år vises i museets nyrenoverede
sale. Fra at de tidligste interiørmaleri-
er, der som perspektiviske renæssan-
cebilleder var stramt komponeret efter
affotograferede, dukkehusagtige mo-
delkonstruktioner, så har Anette Har-
boe Flensburgs værker nu udviklet sig
til mere løse og maleriske værker.

Moderne Hammershøi
Selvom jeg altid har været begejstret
for Anette Harboe Flensborgs velkend-
te og formalistiske interiørmalerier,
der har en stemning a la Hammershøi
dog i mere moderne forstand, så er det
også en befrielse at opleve hende rent
malerisk give los i de nye naturbilleder,
hvor træerne som motiv fortæller de-
res egne hemmelige og frodige histori-
er. Tidligere har naturen kun været

skildret som noget sløret udenfor et
vindue, hvor den har fungeret som
staffage til et konkret og undertiden
køligt interiør. Men med de nye maleri-
er er naturen nu blevet hovedmotivet.
De vilde grene og knudrede træstam-
mer har nu også fået Anette Harboe

Flensburg til at tage en bredere pensel i
brug med strøg, der er blevet mere eks-
pressive og temperamentsfulde.

Hvor det tidligere var naturligt i in-
teriørbillederne at se en inspiration fra
Vilhelm Hammershøi, så er det med de
nye malerier med meget levende træer
oplagt at se en reference til den mindre

kendte Svend Hammershøi, der som
broderen også var maler, men især var
keramisk formgiver. Hans malerier fra
1890’erne af symbolistiske, mørke
stammer og grene har i den grad lig-
hedspunkter med Anette Harboe
Flensburgs malerier af skovens vildt-
voksende træer.

Fotografiets muligheder
Når alt dette er sagt om de nye maleri-
er, hvor træerne findes, så må man ikke
glemme tre af udstillingens større vær-
ker udført for et par år tilbage med tit-
lerne ”Piano Nobile”, ”Vinter, det lan-
ge hegn” og ”Knoglehegn”, som er
fremragende i deres stemning, melan-
koli og sanselighed. I alle tre malerier
er der den for Anette Harboe Flensburg
så karakteristiske dialog mellem et
meget stramt komponeret interiør og
så et kig ud mod den vilde natur. Det er
kontrastfyldt surreelt motiver, der og-
så i deres længselsfulde stemning er
udpræget romantiske, som man ken-
der det fra 1800-tallets landskabsma-
leri. I disse malerier spiller Anette Har-
boe Flensburg fuldt på symbolikken i
overgangen mellem det arkitektonisk
stramme rum og det vilde uderum.

Men som den nutidige maler hun er,
formår hun også at gøre brug af alle fo-
tografiets tekniske muligheder for at
opnå en samtidighed, der giver nerve
og tilstedeværelse. Men frem for alt så
giver Anette Harboe Flensburgs male-
rier i al deres flertydighed indtryk af at
være åbne for fortolkning.

KUNSTANMELDELSE

Sanselige træmalerier med
mørke, melankoli og nerve
Billedkunstneren
Anette Harboe
Flensburgs 60-års
fødselsdag fejres
på Nivaagaards
Malerisamling 
med befriende
soloudstilling

Det stramt komponerede interiør
møder den vilde natur i Anette Harboe
Flensburgs ”Vinter, det lange hegn”
(2020). PR-foto

”Hvor træerne findes”
Anette Harboe Flensburg, Nivaagaards
Malerisamling indtil 26. sep.

Det er kontrastfyldt
surreelt motiver, der
også i deres længsels-
fulde stemning er
udpræget romantiske

Af Bente Scavenius
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MLA Sæson-leasing: Udlev din bilpassion, 
nyd sommeren i din drømmebil!

Betal kun afgift i de ”aktive” sommer-
måneder. Spar penge i vintermånederne, 
hvor bilen afmeldes og opbevares. 
Kombiner MLA Sæson-leasing & Dele-
leasing og undgå firmabilsbeskatning 
samt reducer omkostningerne til 
firmaet. Nemt og effektivt.

Har du allerede en leasingbil? 
Så hjælper vi gerne med 
at få den over på en 
af vores customized 
leasingløsninger.

Alle priser ekskl. moms.

MLA Sæson-leasing
udlev din bilpassion om sommeren

og spar penge om vinteren!

Forfølg din bildrøm med et af de mest fleksible leasingkoncepter.
Michael Lassen I Phone: +45 40 996 911
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Product: BorsenPrint PubDate: 06-08-2021 Zone: DK1 Edition: 1 Page: Weekend.14 User: linf Time: 08-05-2021 14:25 Color:

CMYK


