
Ny Salome
Den unge amerikanske

sopranen Stephanie Sundine
har titelrollen i Den Norske
Operas nye oppsetning av Ri
chard Strauss' «Salome»,
Denne rollen er en av de vans
keligste i hele operalitteratu
ren: Salome er både blot
tende ung os; vakker, en opp
rorsk og selvbevisst tenåring,
og en erotisk besatt, hevn
gjerrig og blodtørstig furie.

Operasjef Sven Oiof Elias
son synger selv en hovedrolle
som stefaren Herodes, han
som blir så betatt av ungjenta
at han over henne alt hun
ønsker bare hun vinl danse
litt for ham. Vellysten blir
imidlertid til avsky når jenta
forlanger hodet til mannen
hun har kastet sin elsk på
uten å få sin lidenskap gjen
gjeldt.

Knut Skram og Mirjana
Dancuo har andre store rol
ler. Gjestedlrigent er Berislav
Klobucar, en av Europas
fremste operadirigenter.

Stephcinic Sundine og
Knut Skram.

Obrestad
på dansk

Tor Obrestad skal nå bli
gitt ut på dansk. Det er forla
get Klim i Århus som overset
ter «Seks dagar og seks net
ter». Romanen som kom på
norsk i 1DK!). vil komme ut i

Danmark i løpet av våren.

«God bok»
i Haugesund
HAUGESUND: Minken Foss
heim kommer til Haugesund
og inntiir byens nye intim
scene. I Wrangelhuset hvor
det er plass til 40 barn om
gangen, skal Minken Foss
heim holde tre forestillinger
førstkommende fredag og
lørdag. Ifølge arrangøren
Haugesund Teater vil Min
ken Fosshelm både lese og
dramatisere tekster for de
minste.

Picasso-bok
vant stor pris

John Richardsons «Life of
Picasso» fikk den britiske
Whitbreadprisen for 1991.
Mens Bookerprisen går til
beste roman, blir Whitbread
vinneren tatt ut blant fem
genrevinnerc: romaner, de
butromanur, barnebøker,
biografier 0:4 lyrikk. A bli den
ene Whitbread «årets bok» er
verd en pris.su ni på 20 500
pund, eller ca. 230 000 kroner.

Vinner 1 romanklassen var
uvanlig nok ikke blant Boo
kerfinalist.ene: Jane Gardams
«Queen of the Tambourine».
Gordon Burn fikk debutant
prisen for «Alma Cogan», Di
ana Hendry barnebokprisen
for «Harvey Antjell», og Mi
chael Longley fikk lyrikkpri
sen for «Gorse Fires».
«Life of Picasso» er første

bind i en planlagt firebinds
biografi.

Grex Vocalis
jubilerer

Koret Grex Vocalis, «den
syngende hjord», har vunnet
alt fra Spelemannpriser til
internasjonale påskjønnel
ser. I dag feirer sangerne sitt
20-årsjubileum, med en kon
sert i Oslos Aula. Program
met spenner fra Monteverdi,
Brahms og Poulenc til en urfremføring; Nils Henrik As
heims «Proud Music of the
Storm», et bestillingsverk
der også koreografiske virke
midler blir tatt i bruk (As
heim brukte plassering og
flytting av kor som sterkt vir
kemiddel også da han skrev
musikken til Alfred Hauges
kirkespill om Martin Luther
Kings himmelferd.)

Grex Vocalis ble stiftet av
Carl Høgset, som fortsetter
leder koret. Han er selv utø
vende sanger og pedagog, og
har lagt ned et stort arbeid
for å forbedre klang, stemme
bruk og musikalsk nivå. Ko
rets fremste kjennetegn er
blitt en homogen og lett
klang.

I jubileumsåret er koret på
ny nominert til Spelemann
prisen. Denne gangen gjelder
det nyeste innspilling, «Nor
ske Stemninger».

Nordisk Råd:

Litteraturprisen til Island
Reykjavik (NTB): Frida Si

gurdardottir fra Island har fått
Nordisk Råds litteraturpris for
1992. Hun får prisen for sin ro
man «Medan nottin lidur»,
som allerede har høstet to pri
ser i hjemlandet.

Dommerkomiteen uttaler at
vinnerromanen er dristig og
nyskapende, og at den er i be
sittelse av stor poetisk skjønn
het. Vinneren ble utpekt blant
i alt 1 1 kandidater fra de nordiske land, samt fra Grønland.
Prisen, som er på 150 000 kro
ner, blir overrakt 3. mars under Nordisk Råds 40. sesjon i

Helsingfors.
Sigurdardottir er foreløpig

ikke oversatt til norsk. Men
prisvinner-boken blir utgitt på
det lille forlaget Emilia i Jon
Gunnar Jørgensens overset
telse i februar, med den norske
arbeidstittelen «I nattens løp».

- Dette er veldig morsomt.

Men jeg vil ikke kalle det over
raskende, for jeg vet jo hvor
god boken er, sier Jørgensen i

en kommentar til NTB.
Vinneren ble i ar utpekt et

ter nesten tre kvarters forsin
kelse, noe som er høyst uvan
lig. Det tyder på at det kan ha
pågått en hard debatt mellom
dommerne om tildelingen av
den ettertraktede prisen.

Sterkt av Island
Island har tatt godt for seg

av den nordiske prisen, folke
tallet tatt i betraktning. I 1988
gikk den til Thor Vilhjalms
son, og sju år før dette gikk den
til Snorri Hjartarson. I 1976
gikk den til Olafur Sigurdsson.

Av de nordiske land «leder»
Sverige med 11 priser, mens
Norge, Danmark og Finland
deler annenplassen med fem
hver. Norske kandidater til pri

sen for 1992 var Roy Jacobsen
med romanen «Seierherrene»
og Kjell Asktldsen med novel
lesamlingen «Et stort øde
landskap». Siste gang Norge
vant prisen var i 1989, med Dag
Solstads «Roman 1987».
Årets prisvinner er 51 år og

litteraturhistoriker av utdan
nelse. Hun har tidligere utgitt
to novellesamlinger og tre ro
maner. «I nattens løp» blir li
kevel betraktet som hennes
gjennombruddsbok.

Mor og datter
I boken beskriver hun for

holdet mellom en moderne
kvinne som arbeider i et rekla
mebyrå, og hennes syke mor.
Mens datteren våker over den
bevisstløse moren, blir hun
overveldet av minner, og en
slektshistorie avtegner seg
med trekk fra islandsk folke
tro og det gamle ættesamfunn.

Et sentralt tema i boken er en
analyse av forholdene for flere
generasjoner «formødre» og
deres liv.

- Moren vokste opp i et
hardt samfunn der forholdet
til naturen gikk på livet løs,
men der det var lett å skjelne
mellom rett og galt. Datteren
er derimot et bymenneske som
kjører Jaguar og tar sin fri
gjorte verden for gitt, men der
man har mistet noe på veien.
Moralen spiller en betydelig
rolle i boken, og datteren går
ut av prosessen som et helt
nytt menneske, sier Jørgensen.

Dommerkomiteen uttaler at
boken ikke forsøker å gi noen
illusjon av at vi fullstendig kan
forstå våre forfedres virkelig
het. Den setter spørsmålstegn
ved en tradisjonell historie
oppfatning og en tradisjonell
fortellerteknikk, og belyser

hvor vanskelig det er å finne
fram til en helstøpt sannhet
om liv og kunst, heter det.

Stor spenning
Spenningen forut for pristil

delingen har i år vært om mu
lig større enn vanlig, fordi Ing
mar Bergman var innstilt fra
svensk side for sitt manu
skript til TVserien og filmen
«Den gode viljen».

Dommerkomiteen har ikke
tidligere villet anerkjenne et
filmmanuskript som likever
dig med andre litterære tekster
i nordisk prissammenheng,
men det har muligvis skjedd
denne gangen. En diskusjon
om dette spørsmålet kan ha
medvirket til at den hvite røy
ken fra Nordens Hus i Reykja
vik først steg opp av skorste
nen tre kvarter forsinket.

Frida Sigurdardottir fikk prisen for romanen «Medan not
lin lidur». (Foto: NTB)

Pacinoer kan alt

ARILD ABRAHAMSEN

Filmteatret: Frankie &
Johnny. Med: Al Pacino,
Michelle Pfeifjer, Hector
Elizondo, Nathan Låne,
Kate Nelligan, Jane Mor
ris. Regi: Garry Marshall.
Nasjonalitet: Amerikansk,
1991. Lengde: 1 time, 58
minutter. Sensur: 15 dr.

FILM

«Pretty woman»-regissøren
Marshall vil ikke bare være
Hollywoods Garry Vasker Hvi
test-supergutt for disneysk
dollar-eskapisme og danna
fartsdump i smokingen. I
«Frankie & Johnny» gir han
kjærligheten en snøball-på-
Hellestø-sjanse langt hinsides
de forelskedes blide biotop.
Han bringer cupido flaksende
ned der hvor folk stort sett er

for slitne til å vaske seg, der de
ikke drømmer om stearinlyss
jarm og anstrengende Woody
Allen-samtaler, men er takk
nemlige for en billig videofilm
og to kalde lettøl.

Marshall får det til. Han får
det så bra til at det antakelig er
ei skam. Jeg skal spørre de
som holder rede på skam.

Michelle Pfeiffer (Frankie)
kommer inn i filmen slik dere
aldri har sett henne før. Huden
er feit av svette og frityr, håret
er livløst og trist som oljetang
på Nord-Møre, øynene er
matte og trøtte og likner kon
taktlinser med smult. Hun er
livslei, men skjønn likevel, og
hun serverer i «Apollo Cafe»,
der Hector Elizondo (conci
erge i «Pretty woman») regje
rer med avdempet sjarme og
innadvendt hjerteinfarkt. Per
sonalet i den lille kjappis
kafeen er små utropstegn fra

arbeiderbevegelsens leksikon;
de sjauer livet unna med rulle
røyk og rygglidelser i betryg
gende avstand fra Michelins og
alle andres stjerner. De er godt
sett.

Hit kommer eks-fangen Al
Pacino (Johnny) og søker jobb
som kokk. Pacino er en velsig
net skuespiller. Han samler
opp jordvarmen. Fra film til
film samler han, og feberen er
nå i ferd med å utkonkurrere
Etnas (jeg tror han også sprek
ker en dag). Pacino er liten og
stygg og gammal, men vitalite
ten hans utmatter selv kritiske
blikk. Han kan danse Zorbas
dans uten å se ut som tysk turist, han kan komme med
hvite orkideer uten å likne
Jens Book-Jensen. Han løper
livsfarlig fort i trappene fordi
den desillusjonerte serverings
dama endelig gikk med på en
avtale, han overvinner den sek

suelle tausheten fra fengsels
cella og utstøter Paeinos pri
malskrik med en styrke som
vil riste løs spiraler i kinosa
len.

En litt rar kjærlighetshisto
rie utspiller seg som en ustø
balansering mellom den be
stormende jeg-vet-og-jeg- vil
personligheten til Pacino og
Michelle Pfeiffers livsskremte
tilflukts-nevroser. Det er så
godt gjort at mesteparten av
filmen tror du virkelig at kjær
ligheten blant yrkesmennes
ker aldri kan bli noe annet enn
et übekreftet rykte eller en ero
tisk begrunnet snakketing.
Men Pacino gir seg ikke. Paci
noer gir seg aldri. De er som ti
gergutter. Kan alt.

Gå og se hvordan det muli
gens ender i den flotteste kjær
lighetsfilmen på lenge.Michelle Pfeiffer og Al Pacino i den flotteste kjærlighetsfUrnen på lenge.

Spøkelser i sakte film

ARILD ABRAHAMSEN

Filmteatret: Agnes Cecilia.
Med: Gloria Tapia, Ronn
Elfors, Stina Ekblad, Allan
Pollak. Regi: Anders Gron
ros. Nasjonalitet: Svensk,
1991. Lengde: 2 timer, 13
minutter. Sensur: 10 år.

FILM

Av og til er også svenskene
nerveslitende skandinaviske

når de lager film. Møysomme
ligheten overtar der det burde
ha vært mulig (på gode dager)
å ihvertfall imitere en viss
kunstnerisk begeistring. «Ag
nes Cecilia» får det til å se ut
som et ork å gjøre film. Livet
er seint og tungt. Det er ikke
særlig moro å være den som
må fortelle om det heller.

Filmatiseringen av Maria
Gripes bok kunne ha vært en
fiks liten moralsk okkultisme

på halvannen time, den skulle
svevd slørlett på gammaldags
spøkelseshistorie-romantikk
og fjollet med siviliserte over
drivelser. Men Anders Gronros
skal på død og liv få det til å se
tilforlatelig og sant ut at ei for
eldreløs jente i puberteten
plutselig får kontakt med hus
åndene hvor hun bor. Han tror
på sånt. Denne ufikse ideen får
vi andre betale dyrt for. I kvar
ter etter kvarter stavrer regis
søren detaljsjukt mellom de

mest bredrumpa bagateller,
nedtynget av en tålmodig oppbyggende dramaturgi som ville
ha passet godt på en tre timers
TV-serie for ungdom, fordelt
på 45 minutters episoder.

Det siste kvarteret tar histo
rien seg mirakuløst opp, som
om den selv er lettet over snart
å være slutt. De som ikke har
gjemt seg da, vil stå distansen
ut med oppkvikket livsmot.
Det fortjener de sannelig.

Farvel til et provinstroll

ARILD ABRAHAMSEN

Filmteatret: Freddy 's dead
(The final nightmare) .
Med: Robert Englund, Lisa
Zane, Shon Greenblatt,
Lezlie Dean, Ricky Dean
Logan, Breckin Meyer,
Yaphet Kotto. Regi: Ra
chel Talalay. Nasjonalitet:
Amerikansk, 1991. Lengde:
1 time 30 minutter. Sen
sur: 1 8 dr.

FILM

Freddy (Med Stålklørne)
Krueger kan legge ned sitt alle
rede halvt kremerte hode til
den siste hvile med god samvit
tighet. Han har utrettet mer
enn de fleste amerikanere.
Han har gjort regissøren Wes
Craven til et salgsmerke for
banalitetsbugnende sviske
skrekk. Han har opphøyd statistskuespilleren Robert Eng
lund til en barnehelt på linje
med Donald Duck og Larry.
Han har hjulpet fram den
finske regissøren Renny Har
lin, inspirert nye, smådyre spesialeffekt-galskaper, flyttet fa
miliegrenser for skillet mel
lom indremedisin og under
holdning og innstiftet et full
verdig amerikansk folkeeven
tyr for åttitallet.

Det amerikanske trollet er
ikke ei mutert skogsfuru, men
en provins-psykopatisk massemorder med ulykkelig barn

dom (hvem vil ha Alice Cooper
som stefar?) som dreper lykke
lige unger for moro skyld, blir
brent i hjel av foreldrene deres
og så kommer igjen i barns
drømmer for å utnytte søv
nens spesialtilbud på fantasi
til utformingen av kreative
indrefileter. Siden 1984 har
Freddy utryddet all sovende
ungdom i den lillebyen Spring
wood, og i den siste historien
må hans eget avkom falle som
en nevenyttig nemesis ned i

Freddys verden for omsider å
få has på den barnekjære
drømmemannen.
«Freddy's dead» er ikke den

beste av de seks produksjo
nene. I likhet med forgjen
gerne fungerer den best når
spesialeffektfolka slår ut hå
ret (og hva de ellers har av løse
deler) og lager moderne
teknosurrealisme for mindre
årige plastoggummi-entusias
ter som vet at en Nightmare
film inneholder mer infløkte
sminkeritualer enn fredag og
familiesamling på badet. Åp
ningen er best, med deilig fri
fall fra fly. Siden besøker vi et
dataspill og et incest- mareritt,
før filmen bruker opp ressur
sene sine på den litt kaotiske
slutten med forvanskende 3-

D-film og spesialbriller for de
med liten nese.

Den store stemningen opp
står aldri, og mange vil minnes
tidligere sluttscener med ve
mod. «Kan du huske den gang
da de nakne og de døde kjem
pet med ansiktstrekkene mot
Freddys magehud og prøvde å
komme ut av kroppen hans?»
vil folk si til hverandre. Men
sånn er det vel med klassikere.
De var best i fjor.

Modig kvinne
nærmer seg Freddy.

Minnedag for
en stor pioner

Av NINA T.JOMSLAND og
JAN TORE GLENJEN (foto)

En nedslitt gravplate på
Lagård gravlund, ti linjer i

Cappelens Musikk-leksikon
- og en eksotisk liten ver
kliste. «Operaen Salighe
dens 0 (ufullf.); scenemu
sikk til Østenfor Sol og Ves
tenfor Maane, St. Frithjofs
Heimkehr, Frithjofs Tod og
Gesang der Oceaniden; fio
linkonsert, strykekvartett,
sanger». Det er det vi finner
umiddelbart om musikeren
som døde i Stavanger for
akkurat 75 år siden i dag:
Georg Washington Magnus.

Uvanlige fornavn fortel
ler om en slekt med vidt
blikk. Så bærer den da også
et stolt slektsnavn: «mag
nus» kommer fra latin og
betyr stor. Hele den norske
Magnus-slekten nedstam
mer fra en skipper Heinrich
Magnus som ferdes mellom
nederlandske Vlissingen og
den norske vestkysten, tid
lig på 1600-tallet.

Georg Washington Mag
nus ble født i Hogganvik,
Ryfylke, i ! 863, mens faren,
Fredrik Magnus, ennå var
en fremgangsrik brukseier
og skipsbygger. Faren drev
sammen med Georg Was
hingtons onkel, Morten A.
Magnus. De var særdeles
allsidige herrer, begge to.
Morten A. gikk først i bok
trykkerlære hos Kielland i

Stavanger, dro deretter til
sjøs, lærte seg å bygge og
konstruere skip, og eta
blerte viktige verft flere ste
der i Ryfylke.

Fredrik Magnus hadde
tjenestegjort et år på
Schneiders Apothek i Flek
kefjord som ung og gikk de
retter i urmakerlære i Stav
anger, hvorpå han bestyrte
laksefiskeriene til sin on
kel, kaptein Frederich von
Krogh, til han overtok går
den i Hogganvik sammen
med broren.

Når vi leser at «Fredrik
Magnus var meget musi
kalsk; saaledes spillet han

violin med ikke liten dyktig
het», klinger det naturlig at
unge Georg Washington
fikk studere musikk i både
København og Leipzig. Like
naturlig er «garderingen»:
han ble også jurist. Med yt
terst få unntak var musikk
utelukket som borgerlig le
vevei.

Brødrene ble rammet av
krakket i 1880 - og Georg
Washington lot jus være
jus. Tidlig i 1890-årene ledet
han musikkselskapet Har
monien i Bergen. Deretter
bodde han nesten 20 år i

København, som musikkdi
rektør og komponist, og
nær venn av Johan Svend
sen. Men da pådriveren Olaf
Paulus døde i 1913 og Stav
angers musikkliv trengte en
ny kraft, kom Magnus inn
som organist i St. Petri og
dirigent i Orkesterforenin
gen.
«Magnus var et utpræget

orkestermenneske, av dem
man sjelden finder... Han

stillet krav om fagmusikere
til støtte for amatørerne, og
derved opstod det samar
beide mellom Orkesterfor
eningen og Teaterorkestret,
som har været en fordel for
begge» skrev Aftenbladet i

sin nekrolog.
Han døde så tidlig at han

bare fikk tid til «de anstren
gende, men grundlæggende
forarbeider til et nyt musi
kliv.

Det han har utført, viser
dog, at her er grobund for
en rikere utøvelse av den
kunst, som mer end nogen
anden lægger skjonhet og
harmoni over menneskesin
dene.»

Det går altså en klar linje
fra mannen som ligger be
gravd på Lagård til dagens
mangfoldige musikkliv. 24.

januar er dagen for alle som
har glede av denne rikdom
men til - iallfall mentalt - ålegge en blomst på minne
platen ved gravlundsmu
ren.

Gravstedet på Lagård: Georg Washington Magnus.
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