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Odense rocker. Endagsfestivalen Vi Rocker
finder sted i Odense i dag, og NU’s reportere
Morten Vilsbæk og Simon Staun lytter med.
NU imorgen

Vind ”Avatar”. James Camerons ”Avatar” er
uden diskussion årets mest hypede film. Nu er
den udkommet på dvd, og du kan vinde den
i ugens konkurrence på www.fyens.dk/kulturfyens.dk

NOVELLER
KazuoIshiguro:”Nocturner”
####¤¤####¤¤

Britisk-japanske Kazuo Ishi-
guro har for længst slået sit
navn fast. Alene romanen
”Resten af dagen” kan defi-
nere et forfatterskab. Den
blev filmatiseret med Emma
Thompson og Anthony Hop-
kins, da begge var i deres stor-
hedstid, og her små to årtier
senere har den overlevet både
yngre læsere og web 2.0-tids-
alderen (og scorer en flot
karakter på 8 ud af 10 på The
Internet Movie Database).

Ishiguro har altså noget på
hjerte og har nu begået sin
første novellesamling. De
fem historier kredser om mu-
sik, foregår primært i tusmør-
ket og er en slags skæbnefor-
tællinger, alle med islæt af det

surrealistiske. Vi møder en
række arketyper (crooneren,
gademusikeren, musikelske-
ren etc.), som alle har mistet
noget eller ikke opnået de-
res fulde potentiale. Er det
musikkens skyld? Eller er der
noget andet på spil?

Ishiguro arbejder ikke med
facitlister, og ved første gen-
nemlæsning fremstår novel-
lerne som ret enkle – hvis

ikke banale – portrætter, hvor
hovedpersonerne begræder
deres fejltrin og uforløste po-
tentiale, mere end det nød-
vendigvis er musikken, der
har bragt dem i uføre. Men i
stedet for at ende som en klas-
sisk koncert på en gammel
transistorradio, hvor støj og
skratten hele forstyrrer lyt-
teren, vokser fortællingerne i
bevidstheden.

Ishiguro skriver med over-
skud, flydende og enkelt, og
måske er det hans ret klas-
siske tilgang til litteraturen,
som gør, at eftertænksomhe-
den sætter ind. Har læseren
således lidt udholdenhed,
glimter guldet i mørket, og en
fortælling om dagen er et her-
ligt reflekterende spild af tid.

Ombogen
Kazuo Ishiguro: ”Nocturner.Fem
fortællingerommusikogskum-
ring”.224sider,279kr,Gyldendal.

AfThomasKaarsted
kultur@fyens.dk

Guldglimt imørket
■ Klassisk novelle-
samling om musik og
ufuldendt potentiale

Museer:Øhavsmuseet og Koldkrigsmuseum
Langelandsfort afslører, hvordan østtyske
agenter minutiøst kortlagde Langeland un-
der den kolde krig. Det sker på udstillingen
”Rundt om Langeland – i spionernes fod-

spor”, der bl.a. baserer sig på et østtysk efter-
retningsmateriale udlånt af Forsvarets Efter-
retningstjeneste. Udstillingen kan ses indtil
den 16. september på Øhavsmuseet Lange-
land. (lk)

SPIONERNESKOLDKRIGSHISTORIEUDSTILLESPÅLANGELAND

million faktorer bliver fore-
stillingen aldrig den samme,
så kom igen til en eksklusiv
ramme af vovemod og enga-
gement!

Ude bagved puster pole
dancere, akrobater og cykli-
ster ud, inden de går ud i som-
meraftenen.

AfMortenVilsbæk
Foto:KimRune
mvi@fyens.dk, kru@fyens.dk

■ Etparhundredegæster fulgtepremierenpådetnyskabende
teater, der favner kultur- ogerhvervsliv i de råhavnehaller.

■ BrianLindskovLarsen
messer somenDanTurèll
anno2010ommisbrugte
hunænderog særeeksisten-
ser. PoledancerKristinaEl-
lemand tager sig en tænke-
pause i baggrunden.

Det interaktive totalteater Ur-
banUnited spiller over tre week-
ender imaj og juni i de gamle
kornhaller påOdenseHavn.
MEWE er et samarbejdemel-
lemOdense Internationale
Musikteater, erhvervs- og sam-
fundsliv for at skabe nye net-
værk og samarbejdsformer. For-
stillingen er støttet af Odense
Kommune og Statens Kunstråd.

MEWEkort

Bøger: Odenseanske Stine
Spedtsberg vandt sent i aftes
prisen for årets bedste danske
nettegneserie for sin stribe
Stinestregen.

Det skete, da priserne blev
uddelt på den store tegnese-
riemesse Komiks.dk.

29-årige Spedtsbergs serie

er ikke en traditionel tegne-
serie, men nærmere en blan-
ding af blog og tegneseriestri-
be. Hun uploader hver uge en
ny stribe på chilinet.dk.

Blandt de andre prismod-
tagere var Ivar Gjørup, der fik
prisen som bedste danske teg-
neserieskaber, mens Thomas

Thorhauge fik prisen som
bedste danske tegneserie for
sin ”Kom hjem”.

Komiks.dk fortsætter i dag
og i morgen i Øksnehallen i
København.

AfPeterHagmund
peh@fyens.dk

Fynbovandttegneseriepris

Den store interesse for krigs-
dokumentarfilmen ”Arma-
dillo” får nu bagmændene til
at fremskynde biografpremi-
eren i Danmark til på torsdag.

Hidtil har filmen om den
danske krigsindsats i Afgha-
nistan kun været vist for ind-
budte pressefolk og politikere
og på filmfestivalen i Cannes.

- Efter den massive me-
diedækning af ”Armadillo”
skylder vi danskerne, at de
også selv får en mulighed for
at tage stilling til filmen, siger
instruktør Janus Metz.

Dokumentarfilmen får
premiere i omkring 40 bio-
grafer overalt i landet, bl.a. i
Cafe Biografen og BioCity i

Odense, Scala i Svendborg,
og Panorama i Middelfart.

Fikpris
”Armadillo” og Janus Metz
fik i denne uge den prestige-
fulde kritikerpris Semaine de
la Critique på verdens stør-
ste filmfestival i Cannes. Det
er første gang, at en dansk
instruktør vinder kritikerpri-
sen, som uddeles af interna-
tionale filmkritikere og jour-
nalister.

Med Semaine de la Cri-

tique-prisen får filmen ikke
bare omtale i Danmark, men
i resten af verden, og instruk-
tøren understreger, at filmen
sagtens kan bevæge sig ud
over de danske grænser.

Filmen er baseret på op-
tagelser i Helmandprovinsen
i Afghanistan, hvor instruk-
tør og fotograf fulgte danske
soldater under kamphandlin-
ger.

AfBirgitteDalgaard,Thomas
SøgaardRohdeogPeterHagmund

Krigsfilmhurtigt
ud ibiografer

■ I næsteugevises ”Armadillo” i fynskebiografer.PR-foto

■ Producenterne af
”Armadillo” frem-
skynder premieren i
de danske biografer.
Fire fynske biografer
viser den fra torsdag

Seflerebilleder frahavnen
påwww.fyens.dk/nu/kultur
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