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-Hallo, det er Simon.
- Hej, det er Kevin, vi skulle
tale sammen.
- Ja, det er rigtigt. Du rin-

ger lidt tidligere end forven-
tet!
- Hvis det er o.k. med dig,

kan vi så snakke nu? Eller
skal jeg ringe tilbage om 10
minutter?
- Øh nej, selvfølgelig ikke.

Nudadet lige er dig ...

Således ser mine første 15
sekunders samtale ud med
den Oscar-vindende skue-
spiller og aktuelt turneren-
de musiker Kevin Costner.
Det er ikke dramatisk dialog
som i Oliver Stone-filmen
”JFK”. Heller ikke syret som
i science fiction-filmen ”Wa-
terworld” og på ingen måde
fjendtligt eller faretruende
som i den diabolske thriller
”Mr. Brooks”.
Selv om Kevin Costner er

aktuel, fordi han optræder
med sit band Modern West
på Magasinet i Odense, er
det svært for ikke at sige
umuligt at komme uden om
hans markante rolle i film-
branchen, hvor den 56-årige
amerikaner i to årtier har
tilhørt den absolutte super-
liga.
”Danser med ulve” fra

1990 blev en gigantisk suc-
ces for Kevin Costner, der
både spillede hovedrollen,
instruerede og producere-
de. Filmen væltede sig i de
mest prominente priser og
sikrede ham efterfølgende
roller i kæmpesællerter som
”RobinHood-PrinceofThie-
ves” samt ”Bodyguard” med
WhitneyHouston.
Siden har han medvirket i

Manskal
overraskesigselv
■ Skuespilleren Kevin Costner sprang for fem
år siden ud som professionel musiker. Hans
mantra og gode råd er, at man til stadighed
skal overraske sig selv

■ Hollywood-stjernens imødekommenhed og
venlighed er bemærkelsesværdig, hvilket lover
godt for koncerten på Magasinet 21. september

omkring 20 film, hvoraf en-
kelte har floppet fælt som
”The Postman”, mens ho-
vedparten har været gedig-
ne omend ikke kolossale
succeser som 1990’ernes
storfilm. Måske fordi Kevin
Costner har haft tankerne
andetstedsdesenestesyvår.
Således er han blevet gift

for anden gang, har fået tre
børn med sin nye kone, så
han nu er far til syv, indspil-
let trealbummerogturneret
intenstmed sit bandModern
West. En efterhånden fuld-
tidsbeskæftigelse, der giver
hamlangtmere,endnårhan
står foran et kamerahold og
en instruktør.
- På en scene er der tale

om ægte drama. Der er ikke
mulighed for at tage en sce-
ne om, hvis man gør noget
forkert. Det, du gør, er det,
du gør. Det betyder, at der
er langt mere nervøsitet og
spænding involveret. Det er
mere autentisk, konstaterer
Kevin Costner, der spillede
klaver lang tid inden, han
indledte sin skuespillerkar-
riere.

Autentiske relationer
Den stadigt halvgrønne san-
ger og guitarist sætter stor
pris på ikke at vide, hvordan
en koncert kommer til at
forløbe på forhånd. Og sam-
menligner med dette inter-
view.
- Du sidder sikkert lige

nu og tænker: ”Bliver det et
godt interview? Svarer han
på mine spørgsmål? Vil jeg
være lettet bagefter eller vil
jeg følemigskidt tilpas, fordi
det gik galt?”. Det er præcis
de samme tanker, jeg gør

mig før en koncert. Det er
sådan nogle tanker og be-
kymringer, der gør livet dra-
matisk og interessant. Livet
er én lang mulighed for at
skabe autentiske relationer,
som ermere værd, end hvad
der bliver skrevet i et maga-
sin eller sagt på tv. Lige nu
og her, hvor vi to snakker,
det er ægte interaktion mel-
lemmennesker. Dét er livet,
filosoferer Kevin Costner, så
undertegnede bliver ganske
mundlam.
Vi har blot talt sammen i

tominutter, og han har alle-
rede bidraget med så meget
personlighed og dybde, at
jeg burde sende ham en bu-
ket blomster. Eller en flaske
god whisky, så intentionen
ikke misforstås. Heldigvis
erKevinCostnerkun ligebe-
gyndt at tale. Så jeg læner
mig tilbage og nyder hans
rolige stemme med den be-
hagelige accent og lader
tankerne vandre til bille-
derne fra ”A Perfect World”,
”Field of Dreams” og ”Thir-
teenDays”.
- Selv om jeghar turneret i

flere år nu, er jeg stadig ner-
vøs, inden jeg går på scenen.
Mendet drejer sig aldrig om,
at jeg ikke følermiggodtnok

forberedt. Det handler mere
om, at jeg håber, min stem-
me står stærkt nok, så jeg
kan give den bedst mulige
koncert for det publikum,
der er kommet netop den af-
ten, forklarerKevinCostner.
Hananser ikke sinnye rol-

le som sanger og guitarist
for et karriereskift. Det var
mere en mulighed, der op-
stod ud af det blå, som han
grebudenatbekymresigom
udfaldet.
- Jeg har aldrig haft en

plan for, hvor musikken
skulle føre mig hen. Det har
aldrig handlet om at ind-
spille plader eller turnere.
Sådan er det bare endt, uden
at det var en del af master-
planen. Jeg spiller ikke på
radiostationer eller laver re-
klamer for min musik, hvil-
ket mange andre musikere
ville gøre. Vi spiller vores
koncerter oghåber, at rygtet
om os får flere og flere til at
dukke op. På denmåde sæt-
tervioslidtudenfordeman-
gemekanismer, der normalt
hersker i musikbranchen,
forklarerKevinCostner.
Når han går på scenen, er

der intet skuespil over det.
Det er 100 procent Kevin
Costner, publikum får.
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sidste øjeblik, inden de dør
ogbliver til engle.
- Jeg kan godt lide at skri-

veomungehelte, dervender
hjem fra krig for evigt for-
andrede. Men jeg kan også
godt lide at skrive om min
ungdom, hvilket ”Where Do
We Go FromHere” er et godt
eksempel på. Den handler
om, da jeg var 14 år gammel
i 1969 og helst ville kysse
piger til den lokale byfest,
mens min storebror var i
Vietnam, Armstrong gik på
månen, og Bob Dylan spille-
de sine sange, beretterKevin
Costner.
Han er glad for, at han

gennem musikken kan lade
folk komme tættere på sig
og ikke virke utilnærmelig.
Mendet handler også om, at
han gerne vil slå et slag for
miljøet og kontinuerligt for-
søge at forandre verden til
det bedre.
-Jeger ikkepånogenform

for korstog, men det er mit
liv, og jeg gør med det, hvad
jeg vil. Derudover higer jeg

efteratkunneoverraskemig
selv ind imellem. Det er es-
sensen af livet at kunne for-
bløffe ikke kun sig selv, men
sin kone, sine venner og sin
familie, fordi man gror som
menneske. Hvis man stop-
per med at gøre det, er der
noget, der går tabt. Man
kan ikke komme hjem fra
arbejde hver dag som en ny
person, men man kan grad-
vist ogkonstant forandre sig
selv. Det er vigtigt at holde
sig for øje. Husk at overrask
dig selv, så får duet bedreog
mere interessant liv, forma-
nerKevinCostnermeden fa-
derligogumådeligt rar tone.
Det råd er hermed taget til

efterretningoggivet videre.

Magasinet,Odense,
onsdag21. septemberkl. 20

KevinCostner

Fortsat fra foregåendeside

[Mankan ikkekomme
hjemfraarbejdehverdag
somennyperson,men
mankangradvistog
konstant forandresigselv.

-Deteneste,de ikke fårat se,
er, om jeg har haft en dår-
lig dag. Som professionel
kan jeg ikke tage det med
på scenen. Men det gælder
jo for mange professioner.
Minkoneplejerat sige: ”Hvis
folk virkelig vil vide, hvem
du er, så skal de opleve dig
på en scene”.

Et nuanceretmenneske
Modern West begynder at
kunne se en effekt af de
mange koncerter. Publikum
vender tilbage og har ofte
venner og familiemed.
- Publikum vokser, og det

gør bandet også af samme
grund. Hvis de, der kom og
hørte os, droppede os efter
denenekoncert,varvialdrig
nået så langt. Det er meget
opmuntrende, men jeg tror
også, de kan se, at bandet
bliver bedre og bedre. Præ-
cis som sangene, vi spiller,
konstaterer KevinCostner.
Han vil helst ikke sam-

menligne sit talent for skue-
spil og musik. Men han om-
taler sig selv som en yderst
gennemsnitlig guitarist, der
spiller for ikke kun at stå
med enmikrofon på scenen.
Hans musikalske niveau er
daogsåblevetmødtaf skep-
sis undervejs, hvilket han
ikke lægger skjul på. Men
skeptikere kan omvendes,
hvismangør en indsats.
- Modern West kommer

med en mur af lyd, som
overrasker de fleste. Vi spil-
ler ofte i to timer med origi-
nalmusik, somdealdrig har
hørt før, selv om den virker
genkendelig i sit udtryk. Det
er ikke populærmusik, som
publikumknaporkerathen-
givesig til længere, vurderer
KevinCostner.
Han tror som sådan ikke,

bandet er mere populært i
Europa end i USA. Det spil-
ler bare langt mere her, selv

ommusikken erærkeameri-
kansk.
- Jeg føler mig af en eller

anden grundmeget komfor-
tabel i Europa, hvilket sik-
kert skyldes, at mine film
har skabt relationer overalt,
så jeg ikke behøver at frygte
at tage nogen steder hen,
konstaterer KevinCostner.
Én af årsagerne til, han

tog musikken op, var net-
op, at han havde så meget
spildtid i sin trailer, når han
indspillede film langt væk
hjemmefra.

- Jeg havde masser af tid
til rådighed, som jeg ikke
ville bruge på at lave ingen-
ting. Når jeg opholdt mig
i en fremmed by, ville jeg
ikke bare være én, de lokale
så skyggen af. Hvorfor ikke
optræde på det lokale spil-
lested, så de kunnehøremin
musik og tænke: ”Hmmmm,
derermere i ham,endvi tro-
ede”, fortæller Kevin Cost-
ner og retter for anden gang
fokuspå intervieweren.
-Tagdineegnevenner,der

måske tror, du ”kun” er jour-
nalist. Hvadnu, hvis du inte-
resserede dig for arkitektur
eller var dygtig til at male?
Detvillegivediget lagmere,
så dine venner ville tænke:
”Den her motherfucker er
ikke blot journalist, han er
en virkelig ”cool dude”, der
har flere talenter, siger han
oggriner hæst.
Jeg ler med. Både fordi

hanhar ret, og fordi det er så
surrealistisk, at Kevin Cost-
ner sidderoganalyserermin
person. En totalt fremmed
for ham, som er journalist
nummer 117 gange 117, han
talermed.
Der ligger tydeligvis et

personligt statement i spe-
kulationen. For ham hand-
ler det om ikke altid at være
”ham skuespilleren”. Men at
vise, at han har flere stren-

ge at spille på. Ikke for at få
mere opmærksomhed, men
alene foratværeetmerenu-
anceret og mangefacetteret
menneske.
- Jeg har aldrig søgt op-

mærksomhed og slet ikke
den falske, som ofte tilfal-
der berømte personer. Jeg
brydermig ikke om, at jeg er
adskilt fra andremennesker
med reb til premierer. Jeg
kan heller ikke lide at køre
i store, smarte biler, at an-
dre skal vente på mig på re-
staurant, og at folk glor ef-
termig.Det tiltalermig ikke.
Jeg vil gerne blande mig
med andre, og det gør jeg på
en eller anden måde på en
scene. Dér kan ingen stoppe
mig, og alle i rummet er fæl-
les omoplevelsen.Vi er sim-
pelthen på samme niveau,
vurdererKevinCostner.

Det ermit liv
Musikken, som han spiller
sammen med Modern West,
er countryinspireret rock.
En genre somen lang række
musikudgivende skuespil-
lere har kastet sig over før
ham. Han tror dog ikke, det
skyldes en fælles passion
for country og roots-genren,
men mere at han er vokset
op steder i USA, hvor det er
den slags musik, der var
fremherskende.
-Minerødderer idename-

rikanske roots-tradition.
Musikken er rock, mens hi-
storierne kommer fra coun-
tryen. Jeg er dog ikke helt
sikker på, hvilke historier,
jeg egentlig fortæller, fordi
de handler om så mange
forskellige emner, fortæller
KevinCostner.
På hans seneste album

”From Where I Stand”, der
netoperudkommet,handler
sangene om alt fra soldater,
der vender hjem fra Irak og
Afghanistan, til menneskers

Manskaloverraske...
Født i Lynwood, Californien,
18. januar 1955. Har tyske,
irske og cherokee-aner.
Har i sin barn- og ungdom
boet flere steder i USA på
grund af sin fars arbejde. I
1973 begyndte Kevin Costner
på California State Univer-
sity i Fullerton. Ved siden af
begyndte han at tage skue-
spillektioner.
Efterfølgendef�ikhan et
marketingjob i Orange
County, som han kvittede
efter kort tid for at flytte til
Hollywood, hvor han kørte
lastbil, arbejdede på en fi-
skerbåd og kørte bus til
berømte stjerners hjem.
Hans første f�ilmrolle var i
”Gensynmed vennerne” fra

1983, hvor han endtemed at
blive klippet ud. Efter ”Sil-
verado”, 1985, tog karrieren
for alvor fart. I 1990 blev
hanmed et superstjerne ef-
ter Oscar-vindende ”Danser
med ulve”.
I dag er hangiftmed Chri-
stine Baumgartner, de har
tre børn sammen.
Hans ekskone Cindy Cost-
ner og han har også tre
børn. Det syvende barn
stammer fra et kortere for-
holdmellem de toægteska-
ber.
Er placeret som nummer 27
på EmpireMagazines ”The
Top 100Movie Stars of All
Time”.
Skulle have spillet præsi-

dent i ”Air Force One”, 1997,
men gav rollen til Harrison
Ford, da han ikke var fær-
digmed ”The Postman”, der
floppede fælt. Omvendt fik
Costner Fords rolle i ”JFK”.
Er stor fan af den engelske
fodboldklub Arsenal.
KevinCostner er én af de få
Hollywood-skuespillere, der
aldrig har lavet en opfølger
på sinemest succesfulde
film. Således er der hverken
indspillet en ”Bull Durham
2”,”Tin Cup 2”,”Dansermed
ulve 2” eller ”Bodyguard 2”.

www.kevincostner.com
www.kevincostnermoder-
nwest.com

Af SimonStaun
sim@fyens.dk


