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■ FARRELL I NY FILM: Den Oscar-vinnende bosniske regissøren
Danis Tanovic får hjelp av Colin Farrell i sin neste film «Triage». Filmen
beskrive som en mørk fortelling der den irske filmstjernen skal spille
krigsfotografen Mark som vender hjem etter et farlig oppdrag i et av verdens mest konfliktrammede områder, melder TT Spektra. Hans beste
venn kommer ikke tilbake og Marks kjæreste begynner å undersøke hva
som har foregått. I andre hovedroller finner vi Paz Vega og Christopher
Lee. Danis Tanovic fikk i 2002 Oscar for beste fremmedspråklige film
med sin produksjon «Ingenmannsland» fra 2001.
(©NTB)
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■ FORTSATT USA-ENER: Mariah Carey klarte å behol-

de førsteplassen på Billboard-listens singelliste med sin
nye låt «Touch My Body». Carey holdt unna for tøffe
konkurrenter som det britiske stjerneskuddet Leona
Lewis og popikonet Madonna. Leona Lewis klatret opp
to plasser med sin tidligere topplassering «Bleeding
Love» til 2.plass. Madonnas «4 Minutes» tok 3.plassen. Sangen er hentet fra hennes nye album «Hard
Candy».
(©NTB)

Fiks ferdige
i Fritidsparken
Fortsatt hamres det
høylydt i Skien Fritidspark, men kunstnerne
Solveig Aalberg og
Eirik Gjedrem kan
snart bytte ut hjelm
og kjeledress med
svømmetøy.

D

et bankes og bores i badehallen. Rundt søylen står
det fortsatt et stillas, og
hvor enn man snur seg er
det menn med røde hjelmer og
vernesko. Det prates på polsk og
portugisisk, og på gulvet ligger løse
rør, ledninger og plastikk. Men der
oppe ved søylen, står Solveig Aalberg og Eirik Gjedrem i sivil og
studerer det ferdige, fargerike verket. I alt 750 000 glitrende glassmosaikker er festet med fug, og går
du nært nok, kan du se deg selv i
dem. Tar du et steg tilbake, kan du
betrakte rommet i de runde nonstop-fristende kulene. Mens Solveig Aalberg har hatt det kunstneriske ansvaret for mosaikksøylen,
har kunstnerne og en håndverker
sammen utført det praktiske arbeidet.

SKRYTER AV SKIEN
- Skien kommune har vært innmari flinke til å satse på kunst. Det
blir et unikt anlegg når det blir ferdig, skryter Aalberg, som er fra
Asker. I to og et halvt år har kunstnerne jobbet med utsmykkingen.
Etter planen skulle kunstnerne
vært ferdige i november, men på
grunn av forsinkelsene med byggeprosjektet ble siste hånd på verket
lagt først denne måneden. Bare
en aldri så liten finpuss gjenstår.
- Vi kunne med fordel
ha kommet inn litt
senere, slik at koordinasjonen med arbeiderne her hadde blitt
lettere, sier Eirik Gjedrem, som har sørget
for at badegjestene kan
kose seg på en kunstig
og koloristisk lekeøy.
Han har måttet takke nei
til et prosjekt på Svalbard
på grunn av forsinkelsen.

GLITRENDE GLASSKULER: Solveig Aalberg og Eirik Gjedrem
har bare finpussen igjen på
utsmykkingen sin. Her er søylen de har samarbeidet om.
FOTO: TOM ERIK HOLLAND

kunst i store formater.

OVERRASKELSER

UFORUTSETTE
UTGIFTER
- Vi har måttet leie leilighet i byen
i en lengre periode, så jeg håper vi
får kompensasjon for noe av utgiftene, sier Gjedrem, som bor i
Søgne. Når han nå er ferdig i Fritidsparken, begynner han å jobbe
mot en stor separatutstilling på
Sørlandets kunstmuseum. Der skal
han stille ut veggarbeider og rominstallasjoner om vel to år.
- Det40455324
blir et stort løft, og min

TERAPI: Her er deler av Ebba Brings
utsmykking i terapibassenget.
største utstilling til nå, sier Gjedrem.
Solveig Aalberg har konsentrert
seg om flere offentlige utsmykkingsoppdrag de seneste årene,
og ser nå frem til å få en lengre
fordypningsperiode på atelieret
hvor hun vil arbeide med fiber-

I terapibassenget kan Ebba
Brings mosaikker beskues,
men noen av arbeidene har
fortsatt plasten på. I garderoben
har kunstnerne Løvaas & Wagle,
som har utsmykket operaen i Bjørvikas fasade, tegnet mønsteret til
veggflisene. Fargene matcher garderobeskapene.
Hopper du i badehallens basseng, må du ikke bli overrasket
hvis du møter på en ubåt under
vannflaten. Når Fritidsparken
endelig åpner, venter flere overraskelser på badegjestene - både over
og under vann.
■ ■ ANNE LILL AAS
anne-lill.aas@ta.no

OVERRASKELSE:
Denne ubåten kan
du støte på når du
tar deg en dukkert
i badehallen.

