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Kultur
SPOT PÅ BEGIVENHEDER,  BØGER,  TEATER,  F ILM,  SERIER OG MUSIK

FILM

Skitse til en in ilm
“Esthers orkester” er en besynderlig fisk, der er svær at blive klog 

på, men god at blive klog af. Skønne ANNIKA AAKJÆR  
filmdebuterer i en hovedrolle som farvestrålende og filterløse Esther, 

der ligger syg på hospitalet, mens hendes hårdt prøvede mand 
Thomas (JOHANNES LILLEØRE) prøver at holde styr på fami-
lien – og ikke mindst de to døtre. I tilbageblik får vi historien om, 
hvordan de to mødtes hen over en tegneserie og forelskede sig. 

Det er til tider sødt, til tider sørgeligt, og til tider tåkrummende aka-
vet i forsøget på at være sjovt. Filmen finder aldrig rigtigt en jævn 
tone, men har til gengæld scener, der står så rent, at de er lige til 
at forelske sig i. Som da Thomas endelig tager lidt tid til sig selv 
og overgiver sig til nydelsen ved en klipning – kun for at opdage, 
at han har misset et meget vigtigt telefonopkald og styrter afsted 
med halvt klippet hår. Thomas og Esther arbejder på deres fælles 
graphic novel i 15 år. Man kunne ønske, at der var brugt lidt mere 

tid på manuskriptet til filmen også. 

Esthers orkester, biografpremiere 2. juni.

BØGER

PÅ FLUGT FRA 
FORTIDEN
ZAKIYA AJMIs første voksenroman er en 
fortælling om en mor og to børn, der går 
under jorden for at gemme sig fra en voldelig 
ekskæreste. En historie, man har set fortalt 
før, men alligevel skiller “Delvist møbleret” sig 
ud. Dels rummer 
den en natursym-
bolik i sit ellers 
realistiske setup, 
hvor hverdagen 
for mor Nadja, 
teenageren Lea og 
børnehavebarnet 
Amina skildres en til 
en, og dels er Nadja 
en ret anderledes 
morfigur. Hun 
skælder Leas lærer 
ud for at være for 
pædagogisk, sætter 
sig på supermar-
kedets gulv med 
Amina og deler slik 
fra bland-selv-skuf-
ferne, og hun er vred, bidsk og lidt aggressiv. 
Men bag det viltre ydre gemmer sig også en 
voldsom fortid med kæresten Jakob – og en 
grim skilsmisse fra Aminas far – og selv ikke 
i den søvnige stationsby, hvor hun sammen 
med ungerne er krøbet i ly, kan hun for alvor 
gemme sig. “Delvist møbleret” er medriven-
de, hjerteskærende og velskrevet, og Nadjas 
lille verden med rebelske teenagere og 
hæmningsløse småbørn er både relaterbar 
og famlende. Man håber virkelig på det bed-
ste for de personer, man får lov til at følge så 
kort og intenst. AM

Zakiya Ajmi: Delvist møbleret.  

Gyldendal, 250 kr.
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MUSIK

TID TIL AT FESTE
Vi har været nødt til at kigge langt efter sommerens festivaler de seneste 
to år, men denne sommer festes der for fuld musik i hele landet. I denne 

uge åbner Aarhusianske Northside med et væld af både danske og 
internationale navne på programmet – dog med hovedvægten på danske 
navne som The Minds of 99, Kashmir og MØ, da coronaepidemien fortsat 
skaber udfordringer i forhold til at få internationale kunstnere til Danmark. 

Det danske fokus giver plads til en lang række mindre bands – og så 
krydser festivalen fingre for, at det absolutte hovednavn, NICK CAVE AND 

THE BAD SEEDS, ankommer sikkert til Aarhus.

Northside Festival. Eskelunden i Aarhus. 2.-4. juni.

SAMTALE

KLOGE ORD OM 
FLYGTNINGE
De to vidende herrer ABDULRAZAK 
GURNAH og CARSTEN JENSEN 
mødes fredag i Den Sorte Diamant til en 
samtale om liv, landflygtighed og forfat-
terskab. Abdulrazak Gurnah modtog i 
2021 Nobelprisen i litteratur for sit store 
forfatterskab, hvor han, med Nobelkom-
miteens ord, “kompromisløst og med 
stor medfølelse har belyst kolonialismens 
følger og flygtninges skæbne i kløften 
mellem kulturer og kontinenter”. Abdul-
razak Gurnah måtte selv som 18-årig 
flygte fra Tanzania på grund af voldsom-
me uroligheder i kølvandet på Zanzibar 
Revolutionen i 1967 og fandt et nyt hjem i 
England. Inspireret af sin egen livshistorie 
går Gurnahs romaner tæt på kolonialis-
mens voldsomme følgevirkninger, hvor 
livet i eksil bliver et vilkår for et utal af 
mennesker, der har været nødt til at flygte 
fra krig og elendighed. Hans seneste 
roman “Efterliv” er netop udkommet på 
dansk på forlaget Gutkind.

Abdulrazak Gurnah i samtale med 
Carsten Jensen. Den Sorte Diamant i 
København. 3. juni.

TEATER

Litteratur på scenen
Teaterfestivalen CPH STAGE byder igen i år på et væld af både nye og 

gammelkendte teaterforestillinger, performances, koncerter og samtaler om 
teaterkunsten. Festivalens åbningsforestilling er danske Hotel Pro Formas helt 
nye forestilling ”I krydset får de ny sofa”, baseret på forfatter Helle Helles an-

melderroste roman ”de”. På scenen står Rosalinde Mynster som kvinden, der 
ser tilbage på sit liv som 16-årig, som datter af en terminalt syg mor. Også en 
anden dansk forfatter er på programmet, nemlig Olga Ravn, hvis roman ”Mit 

arbejde” iscenesættes af Husets Teater. Der vil under festivalen desuden være 
rig mulighed for at opleve teater under åben himmel i parker, kroge og på åbne 

pladser. Se hele programmet på www.cphstage.dk.

CPH STAGE. København. 1.-12. juni.
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BEGIVENHEDER

Også værd  
at opleve

–
SKIVE FESTIVAL løber af stablen 2.-4. juni med navne 

som blandt andre Malurt, Dizzy Mizz Lizzy og britiske 
Melanie C, kendt fra Spice Girls. 

UPCOMING MARKED har siden 2014 været platform 
for passionerede håndværkere og kunstnere inden for 
blandt andet kunst, design og arkitektur. Åbent denne 

weekend i Spinderihallerne i Vejle.

MUSIK

INTERNATIONALE 
STJERNER PÅ FYN

Heartland Festival, der foregår i parken ved Egeskov 
Slot på Fyn, er kendetegnet ved at lægge lige stor 

vægt på musik og litteratur, kunst, koncerter og talks, 
suppleret med god mad og vin. Et af årets hovednavne 
er musikeren PJ HARVEY, der lørdag kan opleves på 

Heartlands Talks-scene, hvor hun vil læse op fra sin nye 
digtsamling “Orlam”, der udkom i april – skrevet på den 
ellers så godt som uddøde Dorset-dialekt! Det er første 
gang, PJ Harvey kan opleves i en Spoken Word perfor-
mance i Danmark. Udover oplæsningen vil hun tale med 
instruktør og teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper 

Holten, om temaer som sprog og identitet i en foran-
derlig verden. Derudover kan man på festivalen opleve 
en lang række danske og internationale stjerner som 

Margaret Atwood og Cat Power. 

Heartland Festival. Egeskov på Fyn. 2.-4. juni.

BØGER

Essays om  
moderskab

SIRI HUSTVEDT kombinerer i sin nye essaysamling “Mødre, 
fædre og andre” sine personlige erindringer om familie, slægt og 
moderskab med den omfattende viden om kunst og videnskab, 
hun har erhvervet sig gennem et langt liv og forfatterskab. Det 
er blevet til 19 meget forskellige beretninger om titlens forældre 
(heriblandt Siri Hustvedts egen mor, bedstemor og datter), men 

også om slægtsskab, erindring, litteratur og køn. Det hele filtreret 
gennem Hustvedts altid knivskarpe feministiske blik, der på en 

gang er medmenneskeligt omsorgsfuldt og nådesløst ærligt. For 
som hun skriver i bogen: “Moderskab har altid været syltet ind i så 

meget sentimentalt vrøvl, med så mange strenge regler for, hvordan 
man skal gebærde sig og føle, at det stadig udgør en kulturel 

spændetrøje den dag i dag.”

Siri Hustvedt: Mødre, fædre og andre. Lindhardt & Ringhof, 300 kr.
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mosaik handler om den dansk-afghanske kvinde Dunya, 
der er på vej mod de 30. Hun kæmper med at finde balancen 
mellem de to kulturer, hun har været præget af i sin opvækst, 
og med at forstå sine forældre, som hun spejler sig i. Vi følger 
hendes kærlighedsliv og forestillinger om, hvad en kærlig-
hedsrelation skal handle om, når man dater på dansk, men 
forelsker sig på afghansk.

Dunya har altid set op til sin far, som forlod familien, da hun 
var barn. Når hun har spurgt sin mor om forældrenes fortid 
og flugten fra Afghanistan, er hun blevet mødt med et ned-
slået blik. Nu har Dunya uddannet sig til lærer og ønsker at 
gøre en forskel for børn med minoritetsbaggrund, ligesom 
hun drømmer om at få et ligeværdigt forhold til en mand. 
Hendes søgen efter svar præger hende, indtil den dag hun 
modtager en besked fra farens gamle kollega i Californien. 
Det nye bekendtskab sætter Dunya i gang med at afsøge sin 
egen families historie – i både Kabul og San Francisco. Og 
hun erkender på vejen, at hun uden at vide det har betrådt 
de samme stier som sine forældre, før de flygtede.

mosaik er en rå og medrivende roman om at blive til som 
menneske gennem bevidstheden om, hvad man er rundet af.

„Min historie er en mosaik 
af tusindvis af sten.“

OMSLAG: ALETTE BERTELSEN, ALETTEB.DK
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geeti amiri (f. 1989) udgav 
selvbiografien Glansbilleder i 2016. 
Mosaik er hendes romandebut.

gyldendal

gyldendal

roman

Geeti Amiri_MOSAIK_omslag_FINAL.indd   1 18/03/2022   11.10

BØGER

Nye udgivelser
–

MARI JUNGSTEDT er klar med endnu 
en krimi, ”Hvor den sidste lygte lyser”, om 
det populære makkerpar Anders Knutas 

og Karin Jacobsen fra Gotland.
Udkommer 2. juni på People’s. 

MERETE PRYDS HELLES nye roman 
“Det vågne hjerte” er en selvstændig 

fortsættelse af “Folkets skønhed” og “Vi 
kunne alt” – og afslutter trilogien om det 
20. århundredes danmarkshistorie med 
kvinderne i centrum. Udkommer 2. juni 

på Lindhardt & Ringhof. 

DITTE GIESES “Ulige uger” er en bog 
om det livsomvæltende kaos, en skils-

misse er. Skrevet så det er tilladt både at 
græde og grine. Udkommer 31. maj på 

Alpha Forlag.

MUSIK

LIS UNDER ÅBEN HIMMEL
Skønne LIS SØRENSEN er stadig i topform efter mere end fire årtier som 
en af Danmarks mest markante stemmer. Torsdag aften optræder hun under 
åben himmel på Halvandet på Københavns Refshaleø med en blanding af 
nye sange og den lange række af hits fra bagkataloget, blandt andre ”Fuld af 
nattens stjerner”, ”Mine øjne de skal se”, ”Tæt på Ækvator” og mange flere.

Lis Sørensen. Halvandet i København. 2. juni.

BØGER

Ambitiøs romandebut 
fra Geeti Amiri

 GEETI AMIRI kender mange nok som debattør og forfatter til bogen  
“Glansbilleder”, der handler om hendes familie og opvæksten som afghansk 

flygtning. “Mosaik” er Geeti Amiris romandebut, men den ligger tæt på  
temaerne fra forfatterens debatverden. Den handler nemlig om  

dansk-afghanske Dunya, der som nyuddannet lærer får arbejde på en belastet 
folkeskole i Vestegnen, mens hun dater på dansk og siden bliver gift på  

afghansk. Dunya er udspændt mellem to kulturer, men ved ikke meget om 
familiens flugt, da hun var et år. Moren er tavs og mistrives stadig, og da 

Dunya får en besked fra farens gamle kollega i USA, forfølger hun drømmen 
om at lære sine forældres fortid bedre at kende – og faren viser sig at være 

en forkæmper for den glemte afghanske kultur. “Mosaik” vil utroligt meget. Vi 
kommer ind under huden på at date med minoritetsbaggrund og at føle sig 

fanget i et traditionelt ægteskab, og læseren får et indblik i livet som nyuddan-
net lærer for en besværlig skoleklasse. Desværre er det kun det sidste spor, 
der for alvor fungerer i “Mosaik”, hvor overforklarende replikker dominerer, og 

man aldrig rigtig lærer hovedpersonen at kende. AM

Geeti Amiri: Mosaik. Gyldendal, 250 kr.

København har fået en 
ny scene for ung kunst i 
hjertet af København.  

@læderstræde har, 
meget passende, adresse 
i et nedlagt antikvariat i 

Læderstræde 15. 

KULTUR
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HJEMMEBIOGRAFEN

Tre klassiske  
film fuld af  

sommerstemning, 
du kan streame  

derhjemme
–

Tag på sommerlejr med Wes Andersons 
på en gang gakkede, nostalgiske og tan
kevækkende ”MOONRISE KINGDOM” 
om to børn, der tager på deres helt eget 

eventyr. Filmstriben. 

Tag på romantisk dannelsesrejse med 
Julia Roberts i filmatiseringen af Elizabeth 

Gilberts ”EAT PRAY LOVE”. Netflix. 

Woody Allen og sommerhede Barcelona 
er en sjældent god kombination i ”VICKY 

CHRISTINA BARCELONA”. Viaplay.

SERIER

Kampen for 
overlevelse

En dokumentarserie om Spies og Sunclass’ økonomiske nedtur 
som følge af coronakrisen – lyder det kedeligt? Det er det langt
fra, når fortællingen lægges i hænderne på de to prisvindende 

dokumentarister Eva Mulvad og Mikala Krogh, der står bag serien 
“CASH”. De formår at gøre tørre tab i milliardklassen til en både 
levende og rørende fortælling om passion, ejerskab, håb, despe
ration og sammenhold. Centralt i fortællingen står milliardæren og 

hotelkongen Petter Stordalen, der med købet af Spies og Sunclass 
lagde an til at blive den nye Simon Spies. Men så kom corona og 
lukkede en hel branche. Fly stod stille, landegrænser var lukkede 
og hotellerne rungende tomme. Mens Stordalen og hans med

arbejdere kæmper for overlevelse, til lyden af millioner, der fosser 
ud af kassen, møder vi de øvrige implicerede, fra stewardessen der 
bliver fyret efter 32 år til den thailandske strandmassør, der må gå 
i kloster for at få noget at spise. Eva Mulvad og Mikala Krogh gør 

ikke forskel på høj og lav – alle arbejder for overlevelse og for troen 
på en fremtid, der nok aldrig bliver helt den samme. Men måske 

tæt på. Og vi følger opslugt med hele vejen.

CASH, premiere på dr.dk 5. juni og på DR 8. juni.
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Fra 2. til 12. juni afholdes Nordens største 
fotofestival, Copenhagen Photo Festival, i 
København for tolvte gang. Denne gang med 
kvindelige (kunst)fotografer fra både ind- og 
udland i centrum. Blandt de danske deltagere 
er Luna Scales, der blandt andet har gjort sig 
bemærket med sine på én gang intime og 
nøgterne videoværker af nøgne kvinder med 
forskellige funktionsnedsættelser. 

Hvornår begyndte du at fotografere? 
”Jeg lavede mit første videoværk som 18-årig 
under et kursus på Kunsthøjskolen i Holbæk. 
Indtil da havde jeg tegnet og malet en del og 
særligt været inspireret af klassiske renæs-
sancemalere. Da jeg begyndte at arbejde 
med videomediet, var jeg stadig inspireret 
af maleriet. Men jeg oplevede, at jeg med 
videokameraet fik et modspil, så det modsat 
tegning og maleri ikke blot handlede om, 
for mig, form og æstetik. Derimod blev det 
et instrument til at udtrykke sig og skabe en 
fortælling gennem billedkunsten.

Hvad er det, videomediet kan i forhold til 
stillfotos? 
”Med videomediet er der mulighed for at 
skabe et tidsforløb og derigennem et nar-
rativ, som jeg synes er fascinerende. Jeg 
portrætterer ofte kroppen i mine videoer, 
hvor selv den mindste bevægelse har be-
tydning og er med til at skabe en fortælling 
om den krop, vi betragter. Bevægelsen kan 
både være statisk og udholdende, en opret-
holdelse af en positur eller en undersøgelse 
af kropsbevægelsens muligheder og be-
grænsninger. Jeg synes, der opstår et særligt 
nærvær og en sårbarhed, når kroppen – og 
derved også videobilledet – bevæger sig og 
bliver ”levende” foran beskueren. På den 
måde bliver det også værket, som betragter 
sit publikum.” 

I dine værker tager du blandt andet afsæt 
i den vestlige kulturhistories portrætter af 
nøgne kvindekroppe. Hvorfor interesserer 
det dig? 
”I min praksis arbejder jeg med det me-
dicinske sprog og blik på kroppen. Jeg er 
interesseret i at undersøge, hvilken betydning 
og magt, sproget og blikket har, og hvordan 
det er med til at forme og definere vores op-
fattelse af kroppen. I min visuelle reference 
til kunsthistoriens afbildning af den nøgne 
kvinde bliver figuren et redskab til at symboli-
sere et fortidslevn, som har sammenfald med 
måden, vi omtaler den ”ikke normale” krop. 
Begge har været udsat for fremmedgørelse, 
blevet anset som skrøbelige og uarbejds-
dygtige, med behov for hjælp og beskyttelse. 
Mens kvinden repræsenterer ”det andet køn”, 
repræsenterer den funktionsnedsatte krop 
for mig ”den anden krop”.”

Hvad betyder det for dig at være en del af 
Copenhagen Photo Festival? 
”Det betyder meget for mig at udstille til 
Copenhagen Photo Festival. Jeg glæder mig 
til at se, hvad mit videoværk kan bidrage med, 
særligt i en sammenhæng, som er primært 
fotobaseret og meget mediespecifik.” 

Hvad glæder du dig selv til at opleve på 
årets festival? 
”Jeg glæder mig særligt til at se Hien Hoangs 
værk ”Asia Bistro – Made in Rice”, hvor hun 
undersøger stereotyper og diskrimination 
mod asiater i vesten. Derudover glæder jeg 
mig til at møde andre, der udstiller til festiva-
len, og lytte til nogle spændende artist talks.” 

Copenhagen Photo Festival. Refshaleøen 
i København samt byens gallerier. 2.-12. 
juni. 

INTERVIEW

Luna Scales
Et andet blik  
på den nøgne  
kvindekrop

KULTUR
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Matilde Kimer er blevet 
bedre til at ”slippe” kri-
gen, når hun er hjemme, 
fordi hun ved, at der er 
andre til at fortælle de 
vigtige historier. 

KORT OM 

KIMER 

Matilde Kimer, 41 år, 
udenrigskorrespon-

dent for DR med base 
i Moskva. Uddannet 
journalist i 2007 og 

siden 2009 udenrigs-
korrespondent for DR. 

Gift med Jesper 
Schwartz, der er 

fotograf og produ-
cer, og efter at have 
boet i Moskva siden 

sommeren 2021, er de 
nu tilbage i deres hus 
i Hvidovre med deres 

tre børn på 16, 12  
og 9 år.

Denne sommer 
åbner DR et fast 

kontor i Kyiv, som 
skal bemandes af en 

anden journalist, mens 
Matilde pendler frem 

og tilbage.


