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Udstilling inspireres af Kjole-Oles verden
viborg kunsthals leder var ikke i tvivl om, at hun bare måtte have fat i udstillingen "alice".
Viborg: Viborgs kjolebærende Ole Steen Mortensen - hele Danmarks Kjole-Ole - har
fået sin egen eventyrverden
i Viborg Kunsthal, der i sidste uge åbnede udstillingen
"Alice".
- Hvis man skulle snakke
om en udstilling, der er skabt
til at blive vist i Viborg, er det
denne, sagde udstillingsleder
Bodil Johanne Monrad, Viborg Kunsthal, da hun torsdag aften holdt åbningstalen
for udstillingen "Alice".
Egentlig udførte den århusianske billedkunstner Søren
Behncke værkerne til Charlotte Fogh Gallery i Aarhus.
Men da Kjole-Oles eventyrland faktisk er Viborg, var
Bodil Johanne Monrad ikke
sen til at konkludere:
- Dette var en udstilling, vi
bare SKULLE vise her.
De fleste viborgensere kender Kjole-Ole fra gadebilledet. Skræddersyede Alicekjoler og en damecykel gør
Kjole-Ole iøjnefaldende.
Hans altid gode humør og
venlige bemærkninger smitter. Mange kender også til
hans svaghed for klassisk
B&O-udstyr og små modelbiler. Det hele har inspireret
Søren Behncke.

Moderne superhelt

- Han har fungeret på samme
vis som én af kunsthistoriens

Søren Behncke havde
til lejligheden udført et
linoleumssnit, og han
forærede Kjole-Ole ét af de 13
eksemplarer.

muser - dog med det tvist, at
musen i dette tilfælde ikke er
en smuk kvinde, en elskerinde eller kone til kunstneren,

men derimod en "muse på
afstand", sagde udstillingslederen, der gav værkerne denne karakteristik:

- Smukke, farverige, naivistiske lærreder, der med
enkle virkemidler fortæller historien om det, Søren

Behncke refererer til som en
moderne superhelt, der holder på sin ret til at klæde sig,
præcis som han har lyst til.

Søren Behncke understregede i sin præsentation, at
han ikke har forsøgt at dokumentere Kjole-Oles verden,
men at han har ladet sig inspirere af scrapbøger, fotografier og Ole Steen Mortensens lejlighed til ved enkle
virkemidler at få billedet af
en rigtig Superman frem. Det
hele udsprang af et fotografi,
der viser Kjole-Ole med susende skørter på cykeltur.
Kjole-Ole havde iklædt sig
sin foretrukne Alice-kjole.
Han har syv af slagsen, efter
at en ny er kommet til. Garderoben omfatter også to
Rødhætte-kjoler. Han sagde
varmt tak til kunstneren og
de mange fremmødte.
- Jeg er glad for, at udstillingen også er kommet til
min by, for det er her, jeg er
mest kendt, sagde den 71-årige Kjole-Ole, der har kunnet
kalde sig viborgenser siden
1965.
Udstillingen i Viborg er et
pænt udpluk af Aarhus-udstillingen. Den varer til den
26. november.

Dansk supersopran synger med Prinsens Musikkorps
susanne elmark har for længst slået sit navn fast som en sangerinde langt ud over det
sædvanlige. nu kan hun opleves i selskab med prinsens Musikkorps i viborg Musiksal.
koncert
Viborg: Susanne Elmark fejrer i år sit 25 års scenejubilæum. I 1992 havde hun sin første rolle. Det var som Cunegonde i Bernsteins "Candide"
på Østre Gasværk Teater. Si-

den da har hun optrådt meden perlerække af store orkestre i ind- og udland herunder Berlinerphilharmonien
og Tokyo Metropolitan Symphony Orchestre.
Torsdag den 26. oktober
kan hun opleves i selskab
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Viborgs spillested

med Prinsens Musikkorps
til en festlig koncert i Viborg
Musiksal. Og det er en prisvindende solist, publikum
får fornøjelsen af. Susanne
Elmark modtog tidligere på
året P2 Prisen for Årets Koncertøjeblik for rollen som
Marie i Bernd Alois Zimmermanns opera "Die Soldaten".
Og der er derfor al mulig
grund til at tage til koncerten, mener trompetist i Prinsens Musikkorps Gert Skovlod Hattesen. Han forklarer,
at publikum kommer med
ud på en musikalsk rejse. Rejsen begynder i de store italienske operahuse, hvor der er
lejlighed til at blive introduceret til en række af de mest
berømte italienske arier.
- Publikum kommer til at
høre en sopran fra den allerøverste hylde, og samtidig kan man opleve den
store musikalske spændvidde, Prinsens Musikkorps
har. Koncerten vil ud over
en italiensk afdeling også

have en afdeling, hvor publikum kommer med et smut
til blandt andet New York og
Broadway. I denne afdeling
står den nemlig på musik fra
blandt andet "West Side Story", siger Gert Skovlod Hattesen i en pressemeddelelse.

Stor musik udenfor
de største byer

Prinsens Musikkorps er et
af Forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og
består af 16 toptunede musikere. Orkestrets kunstneriske leder, den norske musiker Ole Edvard Antonsen,
dirigerer koncerten, der er en
del af Salling Bank Master Series.
Salling Bank Master Series
er et unikt samarbejde mellem Prinsens Musikkorps,
Viborg Kommune, Silkeborg
Kommune, Skive Kommune
samt Salling Bank.
- Formålet med projektet
er at sikre, at folk i det midtjyske også har adgang til musik

Susanne Elmark vil synge flere berømte italienske arier. Dem, de
fleste sætter pris på, også selv om de ikke er så meget til opera.
Pressebillede
i topklasse. At det ikke er forbeholdt publikum i landets
største byer. Til koncerterne
kan man blive introduceret
til den klassiske genre gen-

nem musik, som er nem at gå
til, hvilket koncerten med Susanne Elmark også er et eksempel på, siger Gert Skovlod Hattesen./EXP

