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SKIEN: Miljøengasjerte 
samtidskunstnere av 
internasjonalt format viser 
sine verker i ny utstilling.
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Kurator Karolin Tampere har 

Viser internasjonale verker for første gang i Norge

skieN: Liv Kristin 
Holmberg inviterer 
hjembyen på «Ib-
sensk nattverd» i sitt 
nye utstillingspro-
sjekt. Hun synes det 
er underlig at Skien 
ofte velger å feire 
Ibsen på en hyggelig 
og koselig måte. 
Anne-Lise surtevju
anne-lise.surtevju@ta.no
915 90 607

Det er lite i tråd med essensen i 
hans kunstnerskap, mener den 
Berlin-bosatte kunstneren. 
Hun har valgt å problematisere  
hvordan Skien forvalter arven 
etter Ibsen, og inviterer hele 
byen til en dialog gjennom sitt 
kunstprosjekt. 

– Jeg synes det er besynderlig 
å feire Ibsen med barneburs-
dag. Verkene hans er ikke spesi-
elt barnevennlige, mener Liv 
Kristin Holmberg.

I prosjektet «Blindheten» set-
ter hun i stedet fokus på de 
mørkere sidene ved Ibsen. Ut-
stillingen som åpner fredag i 
Telemark kunstsenter starter 
med et symposium, der både 
inviterte gjester og publikum 
skal samles rundt et langbord. 
Holmberg har inntatt første eta-
sje og loftet, der hun stiller ut 
en lydinstallasjon. Gruppeut-
stillingen «Futurum» fyller an-
dre etasje.

Har intervjuet skiensfolk
I sitt forsøk på å undersøke til-
hørigheten til Ibsen og byen og 

hvilke mentale avtrykk de har 
etterlatt, har Liv Kristin Holm-
berg intervjuet flere personer. 
Både lærere, politikere, barn-
domsvenner og familie med 
flere, samt byplanleggeren og 
ordføreren, står på intervjulis-
ta. 

– Verket er egentlig en samta-
le om Skien og forvaltningen av 
arven etter Henrik Ibsen, men 
også om hvordan vi kan påvirke  
framtida. Det er en invitasjon til 
alle i Skien om å dele erfaringer. 

Følte seg ikke hjemme
Liv Kristin Holmberg vokste 
opp på Gulset, og var veldig 
opptatt av Ibsen da hun var yn-
gre. – Jeg kjente meg ikke helt 
hjemme i byen, og lengtet bort, 
akkurat som Ibsen gjorde, smi-
ler hun. 

Hun stiller spørsmål ved om 
folk som er opptatt av Ibsen har 
fortrengt at han egentlig ikke 
ville ha noe med byen å gjøre.

– Jeg opplever at hans fravær 
er veldig present i byen på et litt 
merkelig vis. Han blir feiret på 
en hyggelig og koselig måte 
som har lite til felles med essen-
sen i verkene hans, påpeker 
hun. 

Hun aner en sårhet, en slags 
hjemløshet i mentaliteten i 
hjembyen. Kunstprosjektet er 
bare starten på et forsøk, en 
metode for å forstå og se denne 
identitetsskapende faktoren 
for byens borgere. 

eksperimentelt
Holmberg får støtte fra daglig 
leder ved TKS, Ida Bringedal. 

– Det snakkes for lite om styk-
kene og de mørkere sidene ved 

Ibsen, istemmer hun. De to 
trekker også fram skulpturene 
ved Ibsenparken som et eksem-
pel, der de døde barna fra «Lille 
Eyolf» og «Vildanden» er plas-
sert sentralt i sentrum. 

– Det er jo litt heftig at de to 
«selvmordsbarna» står midt i 
bykjernen, sier Bringedal.

Under det nattverdslignende 
symposiet fredag skal noen av 
de som er intervjuet i prosjek-

tet bidra med innlegg. Det vil 
også bli gjort opptak som skal 
danne fundamentet for en ly-
dinstallasjon. Langbordet blir 
stående ut utstillingsperioden, 
og gjennom lydopptaket vil 
samtalen forbli i rommet. Det 
legges videre det opp til flere 
parallelle prosjekter i samar-
beid med ulike aktører, «i et for-
søk på å gjenoppdage byen på 
nytt – og dermed også seg selv».

Utfordrer Skien på Ibsen

GraNsker HJemBYeN: Liv Kristin Holmberg har en personlig og lokal innfallsvinkel på 
kunstprosjektet hun presenterer på Telemark kunstsenter. FOTO: aNNe-lise surTevJu

iNTerNasJONalT: Karolin Tampere og Ida Bringdal med Mark B. 
van Kempens verk i den andre utstillingen som åpner på TKS fredag.
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satt sammen utstillingen «Fu-
turum – Vi flytter fjell» som åp-
ner på TKS fredag. Bortsett fra 
norske Geir Tore Holms bidrag, 
har ingen av kunstnernes arbei-
der vært vist i Norge tidligere. 
Amerikanske Amy Balkins «Pu-
blic Smog» ble opprinnelig vist 
på Documenta, som ved siden 

av Veneziabiennalen anses for 
å være den viktigste kunstut-
stillingen i verden. Ursula Bie-
mann og Paulo Tavares' verk 
«Forest Law» skal videre til bi-
ennalen i Sao Paulo. Utgangs-
punktet for utstillingen er ret-
ten til jord, luft, vann, land og 
skog, og de sosiopolitske og 

miljøbevisste kunstnerne har 
blant annet sett på lovverk og 
rettigheter knyttet til disse fak-
torene. Balkin viser for eksem-
pel en tykk bok som dokumen-
terer brevkorrespondanse med 
en rekke stater, i et forsøk på å 
innlemme jordens atmosfære 
på UNESCOs verdensarvsliste.

GleDer seG: Øystein Holtskog, prest i Solum Kirke, gleder seg 
til forestillingene søndag. arkivfoTo ¬ 

SKIEN: Solum kirke fyller 
250 år til høsten. Det skal 
markeres skikkelig, og 
allerede søndag er det 
klart for en stor musikal.
Fredrik Strøm
fredrik.strom@ta.no
970 04 857

Musikalforestillingen går av 
stabelen på Gimsøy skole og 
årets tema er håp.

– Vi har hatt musikal med 
konfirmantene siden 1998 så 
det har blitt en tradisjon. De 
senere årene har vi utvidet 
med både barnekor og vok-
senkor, så alt i alt blir det cirka 
100 personer på scenen, for-
teller prest Øystein Holtskog.

Forestillingen har konfir-
mantene og korene øvd på si-
den slutten av august i fjor. 

Den tar utgangspunkt i min-
dre kjente personer i bibelen 
som veves sammen med po-
pulære sanger både konfir-
manter, barn og voksne kjen-
ner. 

– Vi må ha to forestillinger 
for det pleier å bli ganske fult. 
Vi regner med at rundt 700 
personer er innom. Selve fore-
stillingen varer i en time og 45 
minutter med en pause på 
midten.

En egen sal og scenegruppe 
har sørget for kulisser, lys og 
lyd, og elever ved medielinja 
på Hjalmar Johansen skal fil-
me forestillingene. 

– Fra fredag blir det hektisk 
med rigging og øving hele lør-
dagen. Det blir en travel og 
morsom helg, avslutter Holt-
skog som håper at så mange 
som mulig kommer søndag.

Musikal med nesten 
100 på scenen 

Glastonbury tar seg vanligvis 
et års pause hvert femte år, for 
at åkrene som dobler som fes-
tivalområde får komme seg. 
Men nå signaliserer grunnleg-
geren Michael Eavis en for-
andring.

Det kan innebære at den gi-
gantiske britiske musikkfesti-
valen forlater Worthy Farm 
for første gang siden 1970, 
melder The Independent. 

Det er snakk om festivalen 
som går av stabelen i 2018, og 
årsaken er rett og slett at Eavis 
(80) synes livet er for kort til å 

ta seg tid til å ligge brakk. 
– Jeg begynner å bli for gam-

mel, og jeg ønsker ikke å gå 
glipp av noen festivaler, sier 
Michael Eavis til Bristol Post, 
og røper han har «noe spesi-
elt» på gang for året 2018.

I 1970 dukket det opp 1500 
publikummere, mens tallet nå 
er oppe i 135 000. 

– Jeg er svært stolt av hva vi 
har klart å oppnå gjennom 
årene.

Årets festival foregår 22. til 
26. juni med Adele, Coldplay 
og Muse som headlinere.  NTB

– For gammel til å  
la det ligge brakk

Ny kamp moT romveseNer: Emily Blunt og Tom Cruise 
fotografert i forbindelse med den første «Edge of Tomorrow»-filmen. 

HOLLYWOOD: Tom Cruise 
og Emily Blunt kan være 
på vei inn i et nytt science 
fiction-eventyr igjen.

Filmselskapet Warner Bros går 
videre med planene om en 
oppfølger til actionfilmen 
«Edge of Tomorrow» (2014).

Doug Liman skal være klar 
for registolen igjen, noe som 

bekreftes av originalfilmens 
manusforfatter, Christopher 
McQuarrie, på Twitter.

skriver manus
Joe Sharpnel og Anna Water-
house skal imidlertid ta på seg 
oppgaven med å skrive opp-
følgermanuset, mens Cruise 
og Blunt forventes å bekle rol-
lene fra sist gang, melder Vari-
ety.

«Edge of Tomorrow» bygger 
på romanen «All You Need is 
Kill», av den japanske forfatte-
ren Hiroshi Sakurazaka. Hand-
lingen følger soldaten Bill Cage 
(Tom Cruise), som må kjempe 
mot romvesener – om og om 
igjen. Men for hver dyst blir 
han smartere og smartere, og 
sammen med Rita Vrataski 
(Blunt) pønsker han ut en fi-
nurlig plan.  NTB

Blunt og Cruise tar opp kampen


