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FORESTILLING: 11. juni danner Rhododendronparken i Brønderslev rammen 
om Den Kongelige Ballets dans under åben himmel. Forestillingen er gratis, 
og programmet byder på uddrag fra bl.a. Don Quixote, Dancing with Anger, 
Viscera, Nøddeknækkeren, Romeo og Julie, Cacti, Svanesøen og Napoli.

Ballet blandt rododendroner

ROMAN
Katrine Grünfeld: ”Stormskader”
# # # # ¤ ¤ 

”Stormskader” er en bitter roman om det moderne par-
forhold. En kvinde sidder i familiens sommerhus i Horn-
bæk, fordi hun er stukket af fra den perfekte mand, der 
ordner alt, og børnene for at finde sig selv.

Hun er usikker på sig selv og bruger tiden til at drikke, 
gøre op og rase ud, alt mens hendes personlighed lang-
somt opløses. Hun søger kontinuiteten og sammenhæn-
gen i sin tilværelse og søger febrilsk at identificere sig 
gennem relationer til ægtefælle, til børnene og til mode-
ren: 

”Det er meningen, at man skal være et menneske, et 
sammenhængende individ, det samme individ hele livet, 
men dog i udvikling.”

Det bliver således et spørgsmål om identitet: Hvem er 
jeg? Og den identitet må kunne fastholdes under tilvæ-
relsens skiftende omstændigheder.

Langsomt stykkes gennem hendes tilbageblik under-
vejs en historie sammen om et ægteskab og et samliv, 
som forekommer tvivlsomme i vor tids samfundsform. 

Hun har vanskeligt ved at skulle spille de roller, der 
kræves af hende. Hun føler, at hendes personlighed ikke 
kan folde sig ud. Valgte hun engang forkert? Blev hun af-
sporet? Hun forsøger at gøre op med og bekæmpe de 
menneskelige vilkårs fremmedgørelse.

Tid til at tale med børnene har hun ikke haft: ”Lige om 
to minutter, så er jeg der”. 

Tid er kærlighed. Kærlighed kan måles i tid.
Og nu sidder hun her og føler, at hun svigter sine for-

pligtelser. 
Krisen er ikke overstået, men bogen slutter i en form for 

resignation, for hun ved, at det, hun har gennemlevet i 
sommerhuset, vil hun huske: ”Hun kan lige så godt rejse 
sig.”

”Stormskader” er ikke en let tilgængelig bog, men den 
er - som jeg læser den - et kvalificeret opgør med en sam-
livsform, som ikke er human, fordi mennesket let reduce-
res til en ting og dermed føler sig stødt ud i en fortabthed. 

Kvinden, der taler ud fra en indsigt, som hun selv har 
tilegnet sig, og som ikke er tillært, føler, at hun har mistet 
sig selv, fordi mennesker endog i et samliv lever adskilt 
fra hinanden og befinder sig på hvert sit sted.

Det er romanens fortvivlende budskab.
 Jens Henneberg
 kultur@nordjyske.dk

 { Katrine Grünfeld: ”Stormskader”
112 sider, 199,95 kr., Gyldendal.
Udkommer i dag.

Når vi lever 
adskilt
i samlivet

THRILLER
Arturo Pérez-Reverte:  
”Den tålmodige snigskytte”
# # # # ¤ ¤ 

En behændigt udformet 
spændingsrejse ind i graffi-
tiens ukendte verden, hvor 
den berømte Sniper gang på 
gang både forbløffer, forar-
ger og fryder, når han sætter 
nye grænser for, hvordan 
han selv - gerne med hjælp 
fra mindre ferme spraydåse-
malere - forvandler byens 
offentlige rum til et maler-
vådt kunstværk.

Den slags provokerende 
og grænseoverskridende ac-
tion er jo lige, hvad den offi-
cielle kunstverden med mu-
seer, gallerier og bogforlag 
trænger til. For det er jo æg-
te kunst, street art med liv 
og lemmer som indsats, og 
det er da så fristende nemt 

at score rigtig mange penge 
på.

Især når spanske Sniper 
nu i årevis har undveget og 
kæmpet imod enhver form 
for officiel omklamring og 
anerkendelse. Nu får kunst-
historikeren Lex til opgave 
at finde graffitiundergrun-
dens mesterskytte, eftersøgt 
og berømt, med henblik på 
at tilbyde ham en fed bog-
kontrakt, et værk i flere 
bind.

Sandsynligvis fulgt op 
med retrospektive udstillin-
ger på alverdens moderne 
kunstmuseer i vægtklassen 
Tate Modern. 

Der er blot et problem, in-
gen har faktisk i to år set Sni-
per eller ved, hvor han er. 
Og det hemmelige broder-
skab af graffitiens gade-
kunstnere vil ikke så’n uden 
videre udlevere ham.

Endelig er der tøjkæderig-
manden Lorenzo Biscar-
rués, hvis søn Daniel gled 
ned fra hans egen fonds im-
posante højhus og blev 
knust mod gaden efter et 
fald på 78 meter. Han jagter 
også Sniper, men ikke for at 
udgive ham. Han vil have 
hævn over sin 17 årige søn, 
der stod på taget graffitima-
lende for at følge en af Sni-
pers interventioner: en op-
fordring til at graffitiprote-
stere mod både samfund og 
kunstindustri.

Det er elegant spændings-
kunst, som spanske Arturo 
Pérez-Reverte byder på, an-
slaget og intrigens aktører 
og baggrund er på plads i lø-
bet af få sider, og samtidig 
får du et godt researchet 
indblik i hele det internatio-
nale graffitimiljøs ideologi-
er og motiver.

Lærer om tags, pieces og 
bombninger og at sætte pris 
på den skønne duft fra en 
nylig brugt spraydåse, mens 
hans heltinde Lex jagter Spi-
der gennem Spanien, Portu-
gal og Italien. Miljøer og 
mennesker er skildret tro-
værdigt indefra, og samtidig 
har historien indbygget en 
let dirrende frygtundertone. 
For ingen er nødvendigvis, 
hvem eller hvad de først ud-
giver sig for. Og den dagsor-
den, de giver udtryk for, er 
ikke nødvendigvis den, de 
handler efter.

De, som kender Péres-Re-
verte, eksempelvis fra hans 
fremragende gennembrud 
”Det flamske maleri” (1993) 
eller ”Dumas-klubben” 
(1994), vil vide, at han også 
altid er god for en overra-
skende ”den-havde-jeg-ik-
ke-lige-set-komme” finale, 

Spraydåsernes spanske    mesterskytte

OPERA
Gaetano Donizetti:  
”Elskovsdrikken”
# # # # ¤ ¤ 

Handlingen i denne kam-
meroperaudgave er i Guido 
Paevatalus instruktion og 
scenografi henlagt til Sveri-
ge i begyndelsen af tresserne 
med rockere, ”Nej Tak til 
Atomkraft”-mærker og ”Be-
var Christiania”.

”Elskovsdrikken” er en 
opera buffa, og det er i in-
struktionen pointeret så 
kraftigt, at operaen er tæt på 
at tippe over til den rene far-
ce, men festligt er det.

Donizettis musik er raffi-
neret - også selvom den som 
i denne udgave leveres af en 
trio bestående af klaver, vio-
lin og cello. Kapelmester Ca-
rol Conrad har orkestreret 
den udmærket for trioen.

Der er fundet gode typer 
frem.

Ingeborg Børch er farve-
strålende og frigjort i sou-
brettepartiet som Gianetta. 
Hendes sopran kan nu og da 
få en hård klang, men hen-

des parti kræver affektlade-
de deklamationer, kraftig 
mimik og stærk kropslig til-
stedeværelse, og alt det har 
hun virkelig sans for. Der er 
flugt og temperament over 
hendes præstation.

Som den indesluttede, ge-
nerte træmand, eneren Ne-
morino, danner Niels Jør-
gen Riis en kontrast til løs-
sluppenheden.

Hans jalousiscener gen-
nemføres med et minespil så 
livligt og med fine nuancer. 
Bravoråbene skyllede op 
mod ham, efter at han med 
hele sin lyriske tenor i fuld 
udfoldelse, havde afleveret 
aftenens hovedarie: ”Una 
furtiva lagrima”, ovenikøbet 
på italiensk, mens alle andre 
indslag var oversat til dansk.

Hans tilbedte, den bereg-
nende Adina, spilles af hans 
kontrast Sofie Elkjær Jen-
sen, der læser billige seriero-
maner om kærlighed, mens 
han er etableret på en noget 
højere kulturelt plan. Hun 
synger sig i løbet af aftenen 
frem til et ypperligt niveau.

Anders Jakobsson er stil-

ren som den hashforbrugen-
de, storskrydende rocker-
bandechef, og hans baryton 
folder sig smukt ud. Tenoren 
Bo Kristian Jensen er velpla-
ceret som den underdanige 
rocker.

Guido Paevatalu mestrer 
partiet som kvaksalveren og 
charlatanen Dulcamara. Der 
er tempo over hans præstati-
on, som bliver én lang sce-
nisk tour de force; han er en 
håndfast kontrast til den in-
desluttede, lidt naive Nemo-
rino.

Han udnytter sin mørke 
baryton, som var der tale 

om en heltebaryton, og ska-
ber dermed en komisk kon-
trast mellem indhold og 
form.

Alt i alt en ganske under-
holdende aften.
 Jens Henneberg
 kultur@nordjyske.dk

 { Gaetano Donizetti:  
”Elskovsdrikken”
Liberetto: Felice Romani
Instruktion og scenografi: Guido 
Paevatalu 
guidOpera, Europahallen, søndag 
aften og Thisted Teaterkreds. 
mandag aften.

Festligt -  
på kanten  
af farcen
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KONCERT: Når Hjørring Musikforening byder indenfor i festsalen på Hjørring 
Gymnasium & HF Kursus lørdag eftermiddag 14.3., er det til koncert med 
Trio con Brio Copenhagen. Jens Elvekjær (klaver), Soo-Jin Hong (violin) og 
Soo-Kyung Hong spiller musik af Per Nørgård, Mendelssohn og Tchaikovsky.

Nørgård, Mendelssohn og Tchaikovsky

Guido Paevatalu mestrer partiet som kvaksalver og elskovsdrikke-
sælgeren Dulcamara.

Af Lars Aare
lars.aare@nordjyske.dk

Det pibler frem med nye 
mandlige solister på den bri-
tiske popscene i disse år. Ed 
Sheeran, Sam Smith og 
George Ezra, for eksempel. 
Og Hozier, hvis vi tager Ir-
land med.

Nibe Festival kan i år præ-
sentere det nyeste stjerne-
skud i rækken: James Bay, 
der sidste år fik et stort hit 
med ”Hold Back The River” 
og for nylig modtog kritiker-
nes pris ved Brit Awards.

James Bay har hidtil udgi-
vet tre ep’er, og hans debut-
album, ”Chaos and the 
Calm”, er lige på trapperne. 
Det udkommer 23. marts. 
Koncerten i Nibe er lige nu 
hans eneste bekræftede op-
træden på dansk grund i år.

Det er på festivalens før-
stedag, onsdag 1. juli kl. 
18.30, man kan opleve Ja-
mes Bay på Stor Scene. 

Senere samme aften kan 
man som tidligere nævnt se 
Magtens Korridorer på sam-
me scene, og hvis man er 
vild med bandets forsanger, 
Johan Olsen, kan man, lige-
ledes onsdag, se ham optræ-
de med sit fritidsband Plig-
ten Kalder i Reservatet.

Nibe Festival har også net-
op offentliggjort, at Stine 
Bramsen kommer for andet 
år i træk, mens Danmarks 
nye soulsanger Patrick Dor-
gan, der i øjeblikket hitter 
med ”On The Way Down” og 
”Marilyn”, er klar til sin før-
ste Nibe-optræden.

Britisk  
stjerne-
skud  
til Nibe

James Bay optræder på Nibe 
Festival onsdag 1. juli.
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Festligt -  
på kanten  
af farcen

Ingeborg Børch i partiet som 
Gianette. Der er flugt og fart 
over hende. Her er hun sam-
men med Nemorino i form 
af Niels Jørgen Riis, der fol-
dede sin lyriske tenor ud til 
publikums udelte fornøjelse.

Den tilbedte Adina (Sofie Elkjær Jensen) sammen med sin beun-
drer Nemorino (Niels Jørgen Riis)

der får alle brikker og skjul-
te motiver til at falde på 
plads.

Og Arturo, den tidligere 
krigsreporter, skuffer ikke. 
Set lidt oppefra er beretnin-
gen om graffitiens spraydå-
seskytte dog en anelse mere 
mainstreamglat poleret end 
tidligere udgivelser.

Det må være så fristende 
at filmatisere eksempelvis 
scenen fra Verona, hvor 
bronzestatuen af Julie – 
hende fra Shakespeares 
skuespil ”Romeo og Julie” - 
er blevet limbetrukket med 
5-eurosedler, og hvor hele 
byen på selveste Valentins-
dag bliver bombeovermalet 
med røde hjerter, mens Sni-
per selv står for overskriften 
på rådhusets tårn: - Jeg 
brækker mig over jeres svin-
ske hjerte.

Højkvalificeret thrillerun-

derholdning, der nemt kan 
nuppe nogle timer af din 
nattesøvn. Så er du advaret.
 Bent Stenbakken
 bent.stenbakken@nordjyske.dk

 { Arturo Pérez-Reverte:  
”Den tålmodige snigskytte”
Org. titel: ”El francotirador 
paciente”
Oversættelse: Ane-Grethe 
Østergaard.
222 sider, 249,95 kr, Cicero.

Den tålmodige snig-
skytte er en af den 
slags krimier, som 
spolerer nattesøvnen.


