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EN GANSKE LILLE ROSKILDE FESTIVAL
Det dufter lidt af den ægte vare, når det de kommende dage
er muligt at komme til koncert på Festivalpladsen i Roskilde.
Publikumsmængden er stærkt begrænset, men musikud-
valget fejler ikke noget. Under overskriften “Summer Days”
spiller en stribe kunstnere, som enten lige er brudt igennem
eller er på vej frem. Lørdag er der f.eks. linet op til både efter-
middags- og aftenkoncerter med en fin pakke bestående af
energiske Joyce, elegante Ganger og cool 1980’er-retro med
Greta (foto). Niels Pedersen

HIGHTECH OG
STRENG
SYMMETRI
Indtil 4. juli er det
endnu muligt at se Je-
sper Justs forrygende
totaliscenesættelse
“Seminarium” på Gl.
Holtegaard. I dialog
med stedets smukke
og strengt symme-
trisk anlagte barok-
have har Jesper Just
nyfortolket menne-
skets trang til at kon-
trollere naturen. Med seks nyproducerede film er alle rum-
mene henlagt i et uvirkeligt blåt skær, der stråler ud fra
skærmene, hvor man kan følge planters betingelser for at
gro. Med Jesper Justs egne ord, så henvender udstillingen sig
til publikum i et tech-poetisk billedsprog, som kan være
svært teknisk at fatte, men er smukt at se på. Bente Scavenius

SCOOP AF EN REVY
Hvor er det vidunderligt at se en revy, der virkelig går ind
under huden på publikum. Mange tror, at revy bare er plat
karikatur af politikere og andre kendte tilsat lidt pinlig fal-
den på halen komik. Men moderne revy er meget mere end
det. Ganløse Revyen, der spiller på Ganløse Kro, er et godt

eksempel på denne
nytænkning. Opda-
teret, selvironisk og
samfundsreflekte-
rende går den i kødet
på vores dobbeltmo-
ral og vores politisk
korrekte holdninger.
Det her er med andre
ord et scoop af en fo-
restilling, hvis man
er til genren og kan
tåle at blive revset og
kærligt anklaget for
at lide af tyndbenet
dobbeltmoral, selv-
klynkeri og ansvars-
fraskrivelse. Spiller
til 28. august. Lars
Wallenberg

Vi anbefaler

PR-foto

Foto: David Stjernholm
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Fyn er fin, men sjældent repræsenteret i
litteraturen. Det laver det nye makkerpar,
Sara Blædel og Mads Peder Nordbo, om på
i deres første fælleskrimi “Opløst”, som
foregår i den fynske landsby Tommerup
og omegn. En krimi, der kan sit kram, men
som sjældent får læseren ud på det yder-
ste af sofasædet, hvor det er lige dele uud-
holdeligt og frydefuldt at være.

Kun få uger før udgivelsesdagen blev
pressen bekendt med nyheden om, at to
af Danmarks mest læste krimiforfattere
har krydset penne og skrevet en bog sam-
men. Årets krimioverraskelse bliver ar-
rangementet kaldt, og det er altid interes-
sant – og skepsisfremkaldende – at se,
hvordan et sådant samarbejde udarter
sig. Især fordi Blædel og Nordbo, modsat
de fleste andre forfattere, der blander
blod og læsere, er så etablerede i deres eg-
ne forfatterskaber. 

Sara Blædel var en af de første såkaldte
femikrimi-forfattere herhjemme, der si-
deløbende med Liza Marklund og andre
nordiske “krimidronninger” satte sig
tungt på især de kvindelige læsere med
sin Louise Rick-serie. Og her sidder hun
sådan set stadig, i medvind og modvind. 

Mads Peder Nordbo har i nyere tid solgt
store mængder af sine politiske Grøn-
landskrimier om den dansk-amerikan-
ske journalist Matthew Cave til udlandet.
Hvordan mon de skaber en fællesstem-
me? Ganske solidt. Også selvom denne
nye stemme ikke overdøver så mange an-
dre kollegaers, ej heller Nordbos egen
storpolitiske arctic noir.

Tommerup og de ti bud
Ja, Fyn er fin, men nu også farlig. I den
vestfynske by Tommerup forsvinder en
kvinde, hun henter ikke sine børn som
planlagt, og manden går i panik. Første
mistænkte, altså den måske simulerende
bekymrede husbond, introduceres i en
længere række af mistænkte, som læse-
ren og det odenseanske politi løbende
kan satse sine penge på, i takt med at fle-
re tommeruppere forsvinder. Et udmær-
ket distraherende greb, der dog kan an-
fægtes ved det forstyrrende faktum, at
læseren slutteligt må konstatere, at han/
hun/hen på ingen måde selv kunne have
regnet krimiintrigen ud. 

“Opløst” forløber over ti dage, hvor ti
mænd og kvinder forsvinder på mystisk
vis og sætter skræk i det lille lokalsam-
fund. Da det går op for efterforskertea-
met, at morderen/bortføreren ved hvert
gerningssted efterlader sig en papirlap
med et citat, der både henviser til Kora-
nen og til Bibelens ti formanende bud, får
de travlt med at hindre, at flere bud bliver
eksekveret i virkeligheden. 

Selvom Blædel og Nordbos religiøse
rammefortælling har nogle bemærkel-
sesværdige store armbevægelser i for-
hold til det romanunivers, de har skabt,
så fungerer den ganske glimrende som
motor gennem denne deres første og sik-
kert ikke sidste udgivelse skrevet i ple-
num. 

BØGER

Fyn er farlig i årets
krimioverraskelse

”OPLØST”
Krimi af Sara Blædel og Mads Peder Nordbo.
Politikens Forlag. 330 sider. Er udkommet.

Krimiforfatterne Sara Blædel 
og Mads Peder Nordbo har slået
pjalterne sammen. Det er der
kommet en hæderlig, men knap
så hæsblæsende krimi ud af

Af Line Rasmussen
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Alle kunstnere har deres ba-
gage, som de bærer rundt på,
og som de øser af. Bagagen
er hovedstolen, som de

trækker på livet igennem, og som til-
fører deres kunst noget unikt og per-
sonligt. 

Sådan er det også for Farshad Far-
zankia (f. 1980), der med sin iranske
baggrund og sin opvækst i Danmark
har en speciel historie, som i den grad
kommer til udtryk i hans kunst. Meget
tydeligt kommer det frem på hans ak-
tuelle udstilling på Arken i Ishøj, hvor
ikke mindre end 27 værker er repræ-
senteret, flere er udført til selve ud-
stillingen.

Farshad Farzankias pensler er dyp-
pet i mange malerbøtter. Forstået på
den måde, at dels er han en maler, der i
den grad er glad for farver, og dels er

han som kunstner dyppet i flere kul-
turer – både den iranske og den dan-
ske. Begge kulturer er hans kulturelle
bagage, og den bruger han generøst af
i sin kunst.

Flygtning i Danmark
Som niårig kom Farzankia i 1989 til
Danmark fra Teheran sammen med
sin familie som flygtninge fra det
iranske præstestyre. Da hans far var
ansat på en af de større aviser i Iran og
var en del af et intellektuelle miljø
med filmfolk, forfattere og malere, var
det nødvendigt for familien at flygte. 

Med flygtningebaggrunden kombi-
neret med en opvækst i Danmark fik
Farshad Farzankia et liv med to meget
forskellige identiteter. Det har haft si-
ne udfordringer, men samtidigt har
netop de meget forskellige kulturer
også givet ham noget helt særligt som
kunstner. Når det er sagt, så indskriver
Farzankias kunst sig i et univers, hvor

også malere som Asger Jorn, Carl Hen-
ning Pedersen og Tal R befinder sig. 

Fortælleglæden smitter
Med stærke farver og med et visuelt
enkelt symbolsprog maler Farshad
Farzankia sine store lærreder, så de er

fyldt af smittende fortælleglæde.
Han bevæger sig inden for rammerne
af det ekspressive maleri, der i sin
spontanitet giver en dynamik gen-
nem bearbejdelsen af former, flader
og linjer. Motivkredsen er ansigter,
kroppe, fugle med lange spidse næb,
sorte katte og arkitektoniske frag-
menter med søjlekolonnader. Farver-
ne er røde, gule, orange, sorte og med
enkelte penselstrøg med blåt og
grønt. Meget foregår der på en gang,
og i de tidlige værker ofte lige lovlig
meget på en gang. 

De stærke farver, det fragmentari-
ske, det rytmiske og fabulerende går
igen i alle værkerne, hvor det er som
om, Farzankia i sin maleproces op-
træder med en eller anden rituel dans
foran værkerne, for så meget energi
og larm udgår der fra dem.

Også dansk inspiration
Selvom Farzankias malerier er run-

det af en tværkulturel baggrund, hvor
motiver fra såvel Jorns billedverden
som fra de geometriske mønstre i
iranske tæppe kommer til udtryk, så
aner man dog referencer til den inter-
nationale popkunst med Andy War-
hol og Bob Dylan. Men Farzankia re-
flekterer også over noget så hjemligt
som et digt af Inger Christensen, hvor
han med hendes ord overgiver sig til
livet, tiden og evigheden, og det er
både smukt og poetisk. 

De seneste værker på udstillingen
fremstår befriende enkle og struktu-
rerede, og de giver plads til, at øjet
kan hvile i mødet med Farzankias vil-
de billedverden, der både er livsbe-
kræftende og overvældende. Men
frem for alt, så forekommer den tvær-
kulturelle æstetik i Farshad Farzan-
kias værker, som noget af det unikke,
der giver hans maleri en ekstra di-
mension.

KUNSTUDSTILLING

Et orgie af farver, vitalitet
og fantasi på Arken i Ishøj
Den iranskfødte
maler Farshad
Farzankia viser
sine sprællevende
malerier på Arken,
og det er både livs-
bekræftende og
overvældende

Stærke farver er en
vigtig del af Farshad
Farzankias billed-
sprog. Også på den
nye udstilling på
Arken. Her "Blom-
ster" fra 2021. PR-
foto: Malle Madsen

“FARSHAD FARZANKIA:
HVIS JEG STÅR”
Arken i Ishøj. Indtil
27. feb. 2022

Med stærke farver og
med et visuelt enkelt
symbolsprog maler
Farshad Farzankia
sine store lærreder, 
så de er fyldt af smit-
tende fortælleglæde

Af Bente Scavenius
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