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Fascinert av tragedie og sm

En jente vakler hjem
fra fest. En stripper
alene på scenen. I
utstillingen Black Blog
møter vi den urbane
ensomheten.
Tone B. Værvågen

tone.b.vervagen@aftenposten.no

– Med Black Blog utforsker jeg
min fascinasjon for hvordan
vi omgir oss med mengder av
bildeinformasjon og grafser i andre menneskers identitet, sier
kunstner Steinar Jakobsen som
i morgen holder vernissasje på
Galleri K med en nattsvart reise
gjennom urbane landskap.
Black Blog preges av en følelse av ensomhet og flyktighet
man kanskje bare finner nettopp i menneskemengden. Her er
prostituerte i bilder kalt Semantics of Solitude, strippere i Disintegration, ungdom på flatfylla
i The Moon is a Harsh Mistress
eller kollapset på en benk i The
Morning After. Steinar Jakobsen har lenge lekt med snapshotestetikken og maleriet, hvor det
som ser ut som et fotografi viser seg å være et maleri, et grep
som har vært svært utbredt siden 90-tallet da en ny generasjon kunstnere gjorde opprør
mot «nyekspresjonismens tunge
pomp og prakt».

Det perverse blikket

– Min forrige utstilling her på
Galleri K, Apparitions, besto av
store, fargerike malerier. Siden
den gang har jeg reist mye, spesielt i storbyer nattetid. Black
Blog er 50 malerier, 50 skjebner.
Bildene er alle i sort/hvitt, jeg
har brukt hvit oljemaling på billakkerte metalloverflater.
I utstillingskatalogen skriver
Arve Rød, kunster og skribent:
«Black Blog observerer intimitet
uten å dele den selv. Jacobsen viser en fascinasjon for tragedien
og smerten, men må nærme seg
den gjennom andres erfaring
og andres blikk. Perversjonen er
ikke nødvendigvis å snuse i andres ensomhet. Perversjonen her
er først og fremst å ikke være
ensom selv.»

Black Blog: Presence of absence, 2012
0lje på aluminium, 49,5 x 64 cm

Ti år med mannegaul
Mannskoret vil sette rekord før
de feirer tiårsjubileum med finfine
gjester. Kanskje kommer kongen?
Harald Fossberg

harald.fossberg@aftenposten.no

I 2008 var Mannskoret backingkor
for Seigmen i Operaen.

Fredag skal Mannskoret forsøke å slå sin
egen rekord fra to år tilbake. Denne gang
har de bestemt seg for å gjennomføre 25
konserter på to timer. Forrige gang rakk de
20 konserter på to timer. Den gang endte de
som oppvarmings»band» for Raga Rockers.
I år skal de synge seg fra Last Train til åpningsfesten på Mathallen.
Oslopuls var med da de satte rekord for to

år siden. Den gang fikk de en hale av nyvunne fans mens de jogget fra sted til sted for å
opptre for forundrede fredagspilsere. Også
denne gang blir det byens mer unge etablissementer som får besøk av gjengen, som kaller seg «et kor for folk som ikke trodde de
likte korsang».
Den gang sto bl.a. rockeklassikere og låter
av Raga Rockers, Jokke og Valentinerne, DePress, Frank Zappa, Knutsen & Ludvigsen,
Nick Cave, Billy Bragg, Dead Kennedys og
Ramones på programmet. Vi tipper de også
denne gang vil utgjøre kjernen i repertoaret.

Forsmak

Dette rekordforsøket er en forsmak på
Mannskorets 10-årsjubileum som markeres

fredagen etter, 19. oktober, med jubileumskonsert på Månefisken med gjesteartister
som Øystein Dolmen, Stein Torleif Bjella og
Pikekoret.
På Månefisken blir det også retrospektiv plakatutstilling, pluss en kikk inn i
Mannskorets private korrespondanse pr.
e-post - her loves det saftige og usensurerte saker. Når Mannskoret har rappkjeftede
medlemmer som Espen Hversaagod Takkskalduha Thoresen, Prepple Houmb, Geir
Schau, Sven Nordin, Rune Gokstad, Aslak
Dørum, Ask Brantenberg Cold, Erlend Mogård Larsen, Jo Raknes, Runar Eggesvik og
Steinar Vikan, regner vi med at det er best
med 18-årgrense på konserten. Minst.
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Psteinar
P
jakobsen
Født 1967, oppvokst på Ullern
Utdannet ved Oslo Tegne- og Malerskole 1986–88,
Statens Kunstakademi 1989–93, i USA 1993–95 og
2001–2003.
Han er representert bl.a. I Nasjonalmuseet for
Kunst og Astrup-Fearnley Museet for Moderne
Kunst.
Black Blog vises på Galleri K t.o.m. 4. november.
Åpning i morgen kl. 19.

Newyorker Derrick Styczek inviterer deg på thanksgiving-middag på
Foto: Storfjell Ingar
Lille B i november. 

Høstfest på Frogner
Når kjøkkensjefen
er fra New York blir
det Thanksgiving på
Frogner.

Pthanksgiving
P
Feires den fjerde torsdagen i
november
En årlig tradisjon i USA siden 1863
Startet under borgerkrigen da president Abraham Lincoln utnevnte
det til nasjonaldag for å takke sine
forfedre
Kjente filmer om Thanksgiving:
A Charlie Brown Thanksgiving, Pocahontas, Winnie the Pooh – Seasons of
Giving, The New World, Hannah and
Her Sisters, Planes, Trains & Automobiles, Home For the Holidays, What’s
Cooking, The Ice Storm og The Myth
of Fingerprint»

May Synnøve Rogne

may.synnove.rogne@aftenposten.no

Black Blog: Disintegration, 2012
olje på aluminium, 49,5 x 64 cm

Derrick Styczek er født og
oppvokst i New York. For to
år siden tok han over som
kjøkkensjef på Bagatelle og
søster-restauranten Lille B,
som ligger vegg-i-vegg, på
Frogner. Tidligere i år ble
hans restaurant belønnet
med en stjerne i Michelinguiden.
Styczek er oppvokst med
den store amerikanske
thanksgiving-tradisjonen.
Og når hjemlengselen blir
sterk, er det ikke annet å
gjøre enn å bringe USA til
Oslo.
– Jeg tenkte at det ville
være en god idé å arrangere høstfest på Lille B. Det er
mange som har bedt meg
om å gjøre det, så da er det
på tide. Jeg tror det blir veldig morsomt, sier Derrick
Styczek.

Plille
P b
Bygdøy allé 3
Tlf: 22 44 40 40.
bomullshjerter og karamelliserte epler, sier Styczek, som er vert
for festlighetene.
Ser vi på menyen starter kvelden med eplesider og fortsetter
med rekecocktail. Kalkunen serveres med stuffing og gravy samt
tranebærsaus, søtpotet og marshmallow, potetmos, brokkoli og
cheddar-kasserolle. Er du ikke
mett ennå, blir det gresskarpai
med krem og is til dessert.
Ifølge Styczek må vi ikke bli
overrasket hvis hele restauranten går ut og sparker fotball eller tar et slag gate-hockey etter
middagen. Det er visstnok helt
normalt.
Datoene du kan feire thanksgiving på Lille B er 22., 23. og 24.
november. Bordreservasjon er
nødvendig.

Kalkun må det være

Collapsing new people II, 2012
olje på aluminium, 49,5 x 64 cm

Bli med
på Bondfest
Fredag 26. oktober er det premiere på den nye Bondfilmen Skyfall,
men allerede torsdag 25. oktober
kan du blir med på eksklusiv Bondfest i Oslo. Her blir det champagne
på Colosseum kino kl. 18, visning
av den nye filmen kl. 19 og transport opp til festen på Ekebergrestauranten kl. 22. Klikk deg inn
på Osloby.no og vinn billetter!

Daniel Craig er klar
for Oslo-premiere.
Foto: Francois Duhamel

Har du ikke prøvd kalkun
servert på ekte amerikansk
manér før, har du nå en
unik mulighet.
– Alle burde prøve en ekte
amerikansk thanksgivingmiddag minst en gang i livet. Det er en kveld for familien, så barn er velkommen.
Jeg lover at de kommer til
å få det travelt med å lage

Ingen dag for lavkarbo-fans
I morgen er det Verdens
Brøddag. Ordføreren kårer
årets brød.
Og det skal feires i Spikersuppa
med det som er lovet å bli Norges
største brødtorg. Torget skal fylles
opp av brød og bakervarer i alle fasonger – og grovhetsgrad. Bakere,
møllere og kornbønder kommer
for å presentere og selge sine varer.
Alle pengene som blir samlet inn i
løpet av dagen går til Redd Barna.
Baker Brun, United Bakeries,
Samson, Godt Brød og Mesterbakeren stiller opp på torget. Du får

med andre ord en mulighet til å
møte de som lager brødet du spiser
til daglig.
Kl. 15.00 kommer selveste ordfører Fabian Stang til brødtorget for
å kåre «Årets brød 2012».
Nytt av året er kåring av «Årets
grovis», det beste landet har å tilby innen grove bakervarer. I tillegg
kommer olympisk mester, skiløper
Anders Aukland, og utfordrer både
barn og voksne til å delta i orienteringsløp med quiz i Spikersuppa.
Kommer du i mål, får du premie
– kanskje et brød eller to?

Bakerne forteller deg alt du vil vite
om brød på Verdens Brøddag. Dette
bildet er fra arrangementet i fjor. 


Foto: CHRIS ERLBECK

