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Lettede sommerfuglen? Den Fynske Ope-
ra havde i aftes premiere på Puccinis opera 
”Madame Butterfly”. NU’s operaanmelder 
Mikael Krarup lyttede med. NU i morgen

Lohan vil have Oscar. Lindsay Lohan vil igen 
være kendt for sine roller og ikke for skandaler. Og 
så vil hun vinde en Oscar, inden hun fylder 30, si-
ger hun. Læs historien på www.fyens.dk/kulturfyens.dk

BIOGRAFI
Jes Holtsø og Bo Østlund:  
”Verden venter”
#####¤

Rockervenner, masser af stof-
fer, kriminalitet og tæsk. Det 
var elementerne i Jes Holtsøs 
hverdag i mere end 15 år. 

Som læser kan man næsten 
ikke begribe, hvordan han 
stadig er i live. 

Han begyndte at ryge som 
seks-årig, og få år efter røg 
han hash for første gang. 

Senere blev han forført af 
stoffer som speed og heroin 
og blev misbruger på fuld tid.

Banden holdt på ham 
Forfatteren mener selv, at det 
var Olsen Banden-filmene, 
der længe holdt ham fra at 
melde sig helt ud af samfun-
det. 

Rollen som Børge var han 
nemlig så glad for, at han tog 

færre stoffer, mens han spil-
lede med i filmene. 

Men derefter gik det galt 
for ham. Så galt, at der skulle 
gå mange år, før han ved et 
tilfælde blev reddet ud af mis-
brugertilværelsen igen. 

Biografien emmer af ægte 

fortællelyst, og Holtsø er god 
til at reflektere over sin fortid. 
Det gør bogen mere trovær-
dig og giver læseren et indblik 
i, hvad det vil sige at være dybt 
afhængig af narko. 

Oplagt sprog
En historie, der er fortalt før, 
men forskellen mellem de an-
dre og denne her er, at Holtsø 
aldrig fremstiller sig selv som 
offer. 

Det giver bogen mange in-
teressante nuancer. Samtidig 
er den fortalt i et sprog, der 
aldrig bliver kedeligt. Den 
spøjse forfatters originale syn 
på tilværelsen smitter af på 
historien, der ikke har nogen 
problemer med at trække læ-
seren ind i Holtsøs specielle 
univers. 

Enkelte gange er der over-
flødige gentagelser i biogra-
fien, og de virker forstyrrende 
og snakkende. 

Ærgerligt med kedelige 
deja vu-oplevelser i en ellers 
udmærket bog.

Om bogen
Jes Holtsø i samarbejde med Bo Øst-
lund: ”Verden venter”. 288 sider, 300 
kroner, Lindhardt og Ringhof. 

Af Stine Charlotte Hansen
stch@fyens.dk

Skæve Børge
■■Jes■Holtsø■var■ofte■

påvirket■af■stoffer,■når■
han■spillede■Børge■i■
Olsenbanden

■■Han■fortæller■hele■
sin■historie■i■en■ny■
biografi

[ Den spøjse forfat-
ters originale syn på 
tilværelsen smitter af 
på historien, der ikke 
har nogen problemer 
med at trække læseren 
ind i Holtsøs specielle 
univers.
Fra anmeldelsen

KLASSISK
Odense Symfoniorkester
#####¤

Aftenens højdepunkt var ur-
opførelsen af Ib Nørholms 
12. symfoni, ”Virkeligheder”. 

Oftest finder Ib Nørholm 
sin inspiration hos danske 
digtere, her Thorkild Bjørn-
vig, Inger Christensen og 
Lene Henningsen. Sopranen 
Gitta-Maria Sjöberg og teno-
ren David Danholt formid-
lede smukt de fem digtes for-
skelligartede universer. 

Sammensætningen af 
Bjørnvigs ”Ahorntræet”, to 
digte af Inger Christensen og 
Lene Henningsens provoke-
rende prosadigt om den sorte 
dreng i Portugal og hans mu-
sik samt digtet om den smuk-
ke brud i Beograd er måske 
ikke umiddelbart oplagt. 

Men virkelighedstableauer er 
de alle. Det er som om ordene 
eksponeres til et nyt og uven-
tet liv med de overrumplende 
orkestrale virkemidler, Ib 
Nørholm benytter sig af. 

Orkestret spiller ordene, 
de bliver til ekkoer af digtets 
verserytme eller foregriber 
det tekstuelle indhold, som 
for eksempel stæreflokken i 
Bjørnvigs digt i strygernes fe-
jende dans. Musikken sitrer, 
ånder i frosten, i en uudsluk-
kelig cirkelbevægelse i vær-
kets sidste digt om evigheden 
- og ophører pludseligt, midt i 
et åndedrag. 

Symfoniens grundtone er 
lys, solrig, i passager uendelig 
smuk, men, som virkelighe-
den, også smertefuld. Oprig-
tig hyldest fra salen til 80-åri-
ge Ib Nørholm: Tak for din 
store kunst.

Den store orkestermusik
Hvor kommer inspirationen 
fra til at skabe stor orkester-
musik?  

I Ravels ”Alborada del Gra-
cioso” beskrives 1600-tallets 
spanske gøglers morgensang, 
grotesk og sørgmunter, med 

guitar-tonerne i strygernes 
knibske pizzicato, og med 
hele orkestret i ekstase til in-
tense kastagnet- og tambu-
rinrytmer. 

De virkemidler og den de-
taljerede orkestrering var De-
bussy også en mester i. 

Hans ”Iberia” fra værket 
”Images” er et portræt af  
Spaniens karakter, den sit-
rende varme på landet, den 
luftige mystik med duftfyldte 
drømme, og landsbyfestens 
hvirvlende dans. 

Gedigen programmusik, 
som Odense Symfoniorke-
ster med dynamiske Johan-
nes Gustavsson i spidsen her-
ligt fremtryllede med hele det 
store udtræk. 

Om koncerten
Odense Koncerthus, torsdag (genta-
get fredag): Odense Symfoniorkester, 
dirigent: Johannes Gustavsson.  
Solister: Gitta-Maria Sjöberg, so-
pran, David Danholt, tenor. Sendt 
live på P2, genudsendes søndag på 
DR-Klassisk kl. 9 og på P2 kl. 13. 

Af Mikael Krarup
kultur@fyens.dk

Tak for den store kunst
■■Uropførelsen■

af■Ib■Nørholms■12.■
symfoni■blev■torsdag■
aftens■ubestridte■
højdepunkt

 ■Maria Bojsen blev oprin-
deligt optaget af malerkunst, 
men fascinationen drejede 
over mod skulpturkunst. 
Foto: Kim Rune

af, hvor meget matematik, 
fysik og kemi fylder på dyrlæ-
gestudiet, og mens dyrlægen 
druknede i strømmen af tal, 
fødtes kunstneren Maria Boj-
sen. Hun begyndte at tegne 
og male og blev i 2005 optaget 
på Det Fynske Kunstakade-
mi. I løbet af maj dimitterer 
hun fra skolen. Så venter livet 
som kunstner i værkstedet på 
Fraugde-Kærbyvej i Kærby. 
Måske lidt mindre som bil-
ledkunstner, end hun selv 
havde forventet. 

- Det var mit klare mål at 
blive en dygtig billedkunst-
ner, men de senere år er jeg 
blevet mere optaget af skulp-
turkunst, fortæller Maria. 

- Maleriet er lagt til side. Jeg 
er fascineret af arbejdet med 
form og materialer.

Styrken i det enkle
For kort tid siden afleverede 
Maria Bojsen et temmelig an-
derledes skulpturværk i Ker-
teminde. De store siloer på 
havnen blev udsmykket med 
Marias bud på, hvordan rede-
kasser til mursejlere også kan 
se ud. Kunst og natur i den 
skønneste forening. Fuglene 
bor i kunstværker. Men un-
gerne fodres stadigvæk med 
insekter. Det er, som det skal 
være. Men rederne er spæn-
dende at se på.

- Skulpturer som redekas-

ser er et godt udtryk for det, 
jeg gerne vil som kunstner, si-
ger Maria.

- Jeg har studeret fugle-
nes behov. Undersøgt, hvilke 
krav, jeg måtte stille til mate-
rialer. Jeg har så fundet den 
form, skulpturerne kunne 
få for at kombinere fuglenes 
behov med kunstnerens ide. 
Og jeg ved, redekasserne kan 
tåle klimaet og yde ungerne 
beskyttelse. De er enkle, men 
stærke. Og de giver forhå-
bentligt også nogle oplevelser 
for mennesker, der færdes på 
havnen, fortæller Maria, der 
ofte begynder et kunstværk 
med et besøg i det lokale byg-
gemarked.

- Jeg arbejder med mange 
materialer, siger hun. 

- Træ, skum, plast, sten, 
sand, flydende asfalt, metal… 
Det er nødvendigt at eksperi-
mentere sig frem. Jeg har ikke 
en idemappe eller en notes-

blok med ideer. Jeg går ud i 
værkstedet og begynder på 
et eller andet. Så arbejder jeg 
mig frem. Det er spændende. 
Ofte er der tale om langstrak-
te processer. Jeg skal lære en 
lak at kende - eller få mine 
egne erfaringer med træ el-
ler plader. Det nyder jeg. Det 
må gerne tage tid. Jeg hader 
alt det, der skal gå hurtigt og 
være færdigt i en fart. Det er 
vigtigt, at tingene er i orden. 
Det tager tid.

Og det der med tid er et 
kritisk emne i Marias liv. Hun 
har et barn på halvandet år, 
og hun skal føde igen i august. 

- Tja, siger hun med et 
bredt smil, jeg bruger en del 
tid på værkstedet i øjeblikket. 
Jeg vil gerne nå en masse, for 
det næste halve års tid bliver 
det småt med kreativiteten.

Af Arne Mariager
kultur@fyens.dk

Maria Bojsen - elev på Det Fyn-
ske Kunstakademi. Hun afslut-
ter uddannelsen i løbet af maj.
Født i København i 1981 og kom 
til Fyn i 2005 for at studere på 
akademiet.
I studieårene har hun deltaget 
i flere udstillinger, bl.a. på Fyns 
Kunstmuseum.
Oprindelig var Maria Bojsen bil-
ledkunstner, men på det seneste 
er maleriet lagt til side. Nu gæl-
der det skulpturkunst.
Har netop afsluttet udsmyknin-
gen af siloerne på havnen i Ker-

teminde med en række forslag 
til, hvordan redekasser til mur-
sejlere også kan se ud.
Deltager også i sommerens ud-
stilling i København ”Elephant 
Parade”. Værkerne sælges efter 
udstillingen, og overskuddet går 
til naturbeskyttelse.
Er stærkt optaget af dyr og na-
tur og henter i vid udstrækning 
inspiration i naturen
Bor sammen med Kent Nielsen 
i Fraugde-Kærby. Parret har et 
barn på halvlandet år - og ven-
ter familieforøgelse i august.

Blå bog


