
Mandag 25. februar 2013{ FyensStiftstidende18 Mandag 25. februar 2013 FyensStiftstidende { 19

Kultur
Redaktører:
�Lene�Kryger,�65�45�51�65,
�kryger@fyens.dk
�
�Marie�Jung,�65�45�51�61
�mju@fyens.dk

Journalister�i�Odense:
�Anne�Dahl�Bertelsen�65�45�51�67,�
andb@fyens.dk
�Simon�Staun,�65�45�51�60,�
sim@fyens.dk
�Morten�Vilsbæk,�65�45�51�68,
�mvi@fyens.dk

�Malene�Birkelund,�65�45�51�82,�
mal@fyens.dkk

Pressemeddelelser�sendes�til:�
�E-mail:�kultur@fyens.dk

Journalister�i�Svendborg:
�Iben�Friis�Jensen,�63�45�21�11
ibfj@faa.dk
Marianne�Kjær,�63�45�21�51�
makj@faa.dk
Michael�Alsen,�65�45�21�54�
mial@faa.dk

Kulturkalenderen:��
Telefontid:�man-fre:�9-17,�
�65�45�23�26,
�kulturlister@fyens.dk

Redigeret�af:�Sigurdur�Sigurdsson

Mere Slash.� Hvordan var han så, ham 
Slash? Læs Simon Stauns anmeldelse:� 
Kultursiderne i morgen

Onsdag optræder Michael 
Jacksons fire brødre med 
familiegruppen Jackson 5 i 
Falconer Salen på Frederiks-
berg. Men uanset, hvor man-
ge koncertbilletter brødrene 
sælger, kan de ikke hamle op 
med deres afdøde bror, når 
det kommer til indtjening.

Popkongen havde, inden 
sin død i 2009, opbygget en 
enorm gæld, og han var mere 
eller mindre tvunget til at 
sætte helbredet på spil ved at 
begynde at optræde igen.

Men Michael Jackson har 
til gengæld efter sin død tjent 
over 500 millioner dollar. Og 
han topper Forbes’ liste over 
mest indtjenende musikere i 
2012 med 145 millioner dol-
lar, omkring 810 millioner 
kroner.

I toppen af listen findes 
flere afdøde kunstnere som 
Elvis, Jimi Hendrix og John 
Lennon.

Musiker og forfatter Hen-
rik Marstal forklarer, at de 
døde kunstnere er lettere at 
forholde sig til end de nule-
vende.

- Deres liv er definitivt slut, 
og nu kan vi se på det som en 
helhed. Og det er der noget 
attraktivt ved. Jeg er meget 
enig, når folk siger, at det kan 
være et godt karriere-move at 
afgå ved døden, siger Henrik 
Marstal.

Musikfans fascination af 
det nedslidende rock’n roll-
liv spiller, ifølge Henrik Mar-
stal, også en rolle, når inte-
ressen for en afdød kunstner 
pludselig stiger.

- Det hænger sammen med 
vores forestillinger om rock-
mytologi som livet på det vil-
de overdrev. En musiker, der 
lider en pludselig død, kan 
godt ligne en bekræftelse af 
disse forestillinger.

- Lytteren får en form for 
kvittering på, at kunstneren 
har levet det vilde rock’n roll-
liv. Og det fascinerer, fastslår 
han.

Iscenesættelse
Når en person dør, opstår 
der, ifølge Michael Hviid Ja-
cobsen, sociolog ved Aalborg 
Universitet, et såkaldt post-
felt, som holder den afdøde 
aktuel i en periode. Og post-
feltet kan hos afdøde kendis-
ser forlænges kunstigt af folk 
med kommercielle interesser.

- Der er virkelig nogle, der 
formår at markedsføre og 
iscenesætte de døde kunst-
nere, fortæller Michael Hviid 
Jacobsen.

Han pointerer dog, at det 
ikke kun er pengegriske bag-
mænd, der har en interesse i 
at dyrke bortgåede musikere.

- Vi efterspørger selv myten 
og fortællingen. Eksempelvis 
folk, der besøger musikernes 
gravsteder og tager til Elvis’ 
Graceland. Vi ønsker at holde 
liv i de døde, siger han.

- For mange er der noget 
identitet i stadig at være fan af 
de døde kunstnere. Derfor ser 
man folk i 50’erne og 60’erne, 
der går rundt i John Lennon-
T-shirts. Det signalerer, at 
han betød noget i deres liv.

Ifølge DJ og radiovært Ni-

colai Molbech skal Michael 
Jacksons genopstandne kom-
mercielle værdi også ses i lyset 
af, at han døde, mens han var 
på vej mod et comeback.

- Da han så pludselig dør, 
bearbejder folk sorgen ved 
at købe en masse af hans pro-
dukter.

- Det ville eksempelvis være 
utænkeligt, at han i live kunne 
udsende ”This is it”, en doku-
mentar, der handler om kon-
certforberedelser. Men fordi 
han ikke længere lever, er 
”This is it” verdens mest sete 
og købte dokumentar, lyder 
det fra Nicolai Molbech.

Af Lasse Vøge
Ritzau

Kunst:  Torsdag 28. februar 
kl. 19 holder SAK Kunstfor-
ening i Svendborg general-
forsamling på Svendborg 
Vandrehjem.

Her søger bestyrelsen flere 
frivillige, der vil hjælpe til 
med kunsten og SAK’s kunst-
bygning i Vestergade. Ifølge 
formanden Mogens Palm 
kan der bruges flere kræfter 
såvel i bestyrelsen som i det 
daglige arbejde og varetagel-
se af bygningen.

SAK søger 
frivillige

Tv: ”Vis mig din tro” er en ny 
serie på DR K, hvor fire unge 
fra forskellige trosretninger 
inviterer hinanden indenfor 
til en snak om det, de hver 
især tror på. Deltagerne er 
kristne Søren Senholt fra 
frikirken Citykirken, mus-
limske Michelle Willumsen, 
buddhistiske Julie Brøgger og 
grundtvigiansk kristne An-
ders Mårup. Første program i 
serien sendes onsdag 27. fe-
bruar kl. 21.45 på DR K.

Ung tro  
på Dr K

Kunst:  Galleri DGV i Svend-
borg, der som et andet Lou-
isiana er flyttet på landet i 
herskabsvillaen Tårnborg 
på Christianmindevej 78, 
åbner ny udstiling lørdag 2. 
marts.

Det er malerne Lise Ma-
linovsky og Cameron Rudd, 
der rykker ind i de herska-
belige udstillingsrum frem 
til 14. april. Lise Malinovsky 
viser i stærke farver sit sanse-
lige formsprog. Hun er ud-
dannet på Skolen for Brugs-
kunst og Kunstakademiet , er 

portrætmaler og står bag en 
række udsmykninger.

Cameron Rudd er uddan-
net fra The Byarn School 
of Art of London. Hans lyse 
farver og intensitet i maleriet 
trækker tilskueren tættere på. 
På udstillingen viser han bl.a. 
en serie, hvor han har stude-
ret lys, farve og refleksioner i  
søer nær Berlin.

Udstillingen er skabt sam-
med galleri Franz Pedersen.

Ved ferniseringen lørdag 2. 
marts kl. 14 til 16 spiller cel-
list Anne Vilain.

To malere i Villa Tårnborg
■■Lise Malinovsky: ” Dame no. 4”.

Musik:  Kashmir syvende al-
bum ”E.A.R.” udkommer 
medio marts, og for at for-
søde ventiden har bandet 
udsendt førstesinglen ”Sera-
phina”.

- ”Seraphina” er en sang 
om at tage afsked med et 
menneske af stor personlig 
betydning uden mørke tan-
ker og i stedet huske de gode 
ting, der har været. Derfor 
er sætningen ”don’t mourn 
the dead, but celebrate the 
life they gave” også helt 
central for sangen. Den kan 
være til en kæreste eller et 

familiemedlem eller en god 
ven på vej videre i livet, mod 
lyset, døden eller glemslen. 
Seraphina er navnet på en 
engel fra bibelen, som bærer 
seks vinger, men ellers har 
sangen intet religiøst tema, 
forklarer sangskriver Kaspar 
Eistrup.

Henrik Lindstrand, key-
boardspiller, mener, at al-
bummet er blevet til i en po-
sitiv og umiddelbar ånd. 

- Jeg kan ikke huske, at 
vi har haft en så legende og 
umiddelbar pladeindspilning 
før. (SS)

Kashmir på vej med nyt album

Døde musikere 
skovler penge ind

Døde musikere skovler stadig millioner ind
Adskillige afdøde musikere tjener årligt flere penge end 
hovedparten af nulevende kunstnere.

Forbes’ årlige indtjeningsliste, 2012

Kilde: Forbes /ritzau grafik/ MW

Død: 11/5 1981
Alder: 36

Årsag:
Kræft

Bob
Marley

17 mio. $

Død: 8/12 1980
Alder: 40

Årsag:
Mord

John
Lennon

12 mio. $

Død: 18/9 1970
Alder: 27

Årsag:
Overdosis

Jimi 
Hindrix
7 mio. $

Død: 25/6 2009
Alder: 50

Årsag:
Overdosis

Michael 
Jackson

145 mio. $

Død: 6/8 1977
Alder: 42

Årsag:
Hjertestop

Elvis
Preley

55 mio. $

■■Michael■Jackson■
tjente■sidste■år■mere■
end■nogen■levende■
musiker.■Det■er■lettere■
at■forholde■sig■til■
døde■musikere,■lyder■
forklaringen■fra■en■
ekspert

[ Deres 
liv er 

definitivt slut, 
og nu kan vi se 
på det som en 
helhed.� Og det 
er der noget at-
traktivt ved.� Jeg 
er meget enig, 
når folk siger, at 
det kan være et 
godt karriere-
move at afgå 
ved døden.�
Henrik Marstal

turné, så det var vildt pludse-
lig at stå der med to ”ukendte” 
mennesker og fornemme en 
helt speciel kemi, siger Slash.

Rosende kaptajn
Slash vil tydeligvis hellere tale 
om, hvor dygtige hans kolle-
ger er end at forholde sig til 

sit eget talent, der har udø-
deliggjort ham som guitarist i 
Guns N’ Roses i særdeleshed.

- Myles Kennedy er en 
utrolig melodisk sanger med 
en ekstrem stor spændvidde. 
I forhold til de fleste sangere, 
jeg normalt arbejder sammen 
med, er han ikke helt så ”be-

skidt” og traditionelt rocket, 
siger Slash.

At Slash er kaptajnen, her-
sker der ingen tvivl om. Men 
det er en kaptajn, der har 
overskud til at fremhæve 
mandskabet på rockgalejen.

- Bare vent til du ser dem på 
scenen i aften, jeg har ikke ord 
til at beskrive, hvor talentfulde 
de er.  Ikke mindst Myles. I dag 
er der virkelig langt mellem 
store rocksangere, fordi der er 
mange, der bare ”poserer” på 
scenen uden at have en vokal, 
der kan bære attituden. Det 
kan Myles. Han synger direkte 
fra hjertet i hver eneste sang, 
konstaterer Slash.

Læs anmeldelse af Slash 
med Myles Kennedy and the 
Conspirators i tirsdagsavisen

Det er svært ikke at synke en 
ekstra gang, når Slash sæt-
ter sig ned over for en og be-
gynder at snakke, som havde 
man kendt hinanden i noget 
længere end 30 sekunder. Det 
kulsorte krøllede hår, ringen 
i højre næsebor, alle tatove-
ringerne og en ærmeløs trøje. 
Alt ved hans udseende skriger 
rockstjerne grand cru.

Han svarer beredvilligt 
og imødekommende på alle 
spørgsmål og virker nærmest 
så ukrukket, at det virker mis-
tænksomt. Men der er ingen 
ugler i mosen eller under den 
høje hat, som han altid har på. 
Kun en eftertænksom musi-
ker, der har mere end ufor-
lignelige akkorder mellem 
ørene.

- Det er svært at sige, hvor 
meget jeg har ændret mig 
som kunstner i forhold til den 
musik, jeg lavede sammen 
med Velvet Revolver og for 
tiden med Myles Kennedy. 
Der er tale om to vidt forskel-
lige koncepter og tilgange til 
sangskrivning. I Velvet Revol-
ver er der fem individer, der 
alle spiller en lige stor rolle i 
”organisationen”, hvilket be-
grænsede udfoldelsesmulig-
hederne for sangskrivningen 
og kreativiteten. Når man 
bød ind med idéer, skulle de 
passe ind i samarbejdets strin-
gente form, fortæller Slash.

Med Myles Kennedy for-
holder det sig helt anderledes. 

- Han er meget mere åben 
i forhold til at synge forskel-

lige ting. Vores samarbejde 
er derfor forbundet med en 
stor grad af frihed, da han er 
mere modtagelig for mine in-
put. Hvor meget samarbejdet 
har ændret mig som kunstner 
undervejs, har jeg faktisk ikke 
tænkt over. Men nu jeg tæn-
ker over det, kan jeg godt se, 
at jeg har nydt godt af den 
kunstneriske frihed, der har 
fulgt i kølvandet på Velvet Re-
volvers pause, grubler Slash.

Et spark i røven
Da Velvet Revolver blev stiftet 
i 2002, havde de fem medlem-
mer en mission om at skabe 
et ”røvsparkende rockband”, 
der kunne udfordre det, de 
mente var en kedelig tendens 
i rockbranchen i starten af 
00’erne. Med Myles Kennedy 
og bandet The Conspirators 
er der ikke proklameret lig-
nende ambitioner.

- Alt er opstået ud af tilfæl-
digheder. Jeg havde invite-

ret Myles med på mit forrige 
soloalbum, hvor forskellige 
sangere medvirkede. Det var 
første gang, jeg hørte ham 
synge. Ud over at have en fan-
tastisk vokal er han en brillant 
sangskriver, så jeg fik fløjet 
ham til Los Angeles fra Spo-
kane. Jeg fandt hurtigt ud af, 
at han er en utrolig gemytlig 
person. Hans rare personlig-
hed betød, at jeg efterfølgen-
de tilbød ham at komme med 
på turné, fortæller Slash.

Myles Kennedy introduce-
rede ham derefter for trom-
meslageren Brent Fitz og 
bassisten Tod Kerns. At Slash 
ikke havde hørt om de to mu-
sikere før, chokerede ham.

- Første gang, jeg var i øve-
lokalet med dem, tænkte jeg: 
”De her fyre, er jo fucking ge-
niale. Hvorfor har jeg aldrig 
hørt om dem før?” Jeg kender 
så mange bands og musikere 
fra Los Angeles, som jeg nor-
malt bruger i studiet og på 

Guitarhelt med nyt  følge ■■Slash Featuring Myles Kennedy and 
the Conspirators. Fra venstre Todd Kerns 
(bas), Myles Kennedy (vokal), Slash og 
Brent Fitz (trommer). Pr-foto

Saul Hudson�, født 23. juli 1965, 
bedre kendt som Slash, var gui-
tarist for Guns N’ Roses, senere 
i Slash’s Snakepit og Velvet Re-
volver. Arbejder i dag sammen 
med Myles Kennedy and the 
Conspirators.
I 2009 udnævnte Times Maga-
zine ham til nummer to på deres 
liste over verdens bedste el-gui-
tarister nogensinde.
Slash blev født i Stoke-on-Trent, 
Staffordshire, England som søn 
af en britisk far og afroameri-
kansk mor. Han opvoksede i 

Straffordshire indtil 11-års-al-
deren, da han og hans far flytte-
de til USA, hvor moren boede.
Da han� var omkring 15 år, fik 
han sin første akustiske guitar af 
sin dengang bedste ven Steven 
Adler (senere trommeslager i 
Guns N’ Roses), og begyndte at 
spille.
Han� begyn�dte at bruge mindst 
12 timer om dagen på at spille 
guitar og holdt op med at gå i 
skole, da han blev 17 år.
www.slashon�lin�e.com

Slash■■Den■tidligere■Guns■N’■Roses-guitarist■Slash■
har■samlet■et■nyt■kapabelt■rockband,■der■
optrådte■i■København■i■aftes.■Avisen■fik■et■
eksklusivt■interview■inden■koncerten

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


