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Lil Wayne i isolation for musik
Den fængslede rapper Lil Wayne kan se frem til at afsone resten 

af sin fængselsdom i en isolationscelle, fortæller Ritzau. Det sker, 
efter at rapperen er blevet taget med en musikafspiller, som er i 
strid med fængselsreglementet. Lil Wayne har siden marts siddet 
bag tremmer i Rikers Island-fængslet. Dommen fik han, da han i 
oktober sidste år erkendte sig skyldig i ulovlig våbenbesiddelse. På 
grund af god opførsel slipper Lil Wayne formentlig allerede ud til 
november, men hans ulovlige musikafspiller med tilhørende ho-
vedtelefoner betyder altså, at han skal i isolationscelle som straf.

Sofie Lassen-Kahlke gravid
Den 31-årige skuespil-

ler Sofie Lassen-Kahlke 
har i et års tid hemmeligt 
dannet par med helikop-
terpiloten Hans Poul Pe-
tersen, og nu skal parret 
have et barn, skriver MSN 
Starlounge. »Jeg er gravid. 
Jeg skal nedkomme til fe-
bruar. Det er så dejligt, vi 
er meget glade,« siger So-
fie Lassen-Kahlke til MSN 
Starlounge. Sofie Lassen-
Kahlke er lige nu aktuel 
i »Live fra Bremen«, og i 
november og december 
skal hun på turné med 
showet City Singler. 

Britneys børnepasser anlægger sag 
Britneys tidligere barnepige hævder at have en månedsløn på 

over 35.000 dollar til gode hos Britney og lægger nu sag an for at 
få sine gysser, skriver TV2 Gossip. Spears hyrer ofte folk til at pas-
se sønnerne Sean Preston og Jayden James på fem og fire år, men 
i dette tilfælde hævder medarbejderen, at hun aldrig fik betaling 
for sit arbejde. I danske penge løber kvindens samlede regning op 
i over 300.000 kroner.

Prinsesse Masako til dans
Den japanske kronprinsesse Masako kommer sjældent ud i of-

fentligheden, hvilket kongehuset selv forklarer med hendes psy-
kologiske vanskeligheder ved at vænne sig til det royale liv. Sidste 

fredag var det kun anden gang i 
år, at den 46-årige prinsesse Ma-
sako viste sig offentligt, da hun 
overværerede et danseshow 
sammen med sin mand prins 
Naruhito. Prinsessen menes at 
lide af »adjustment disorder«, 
udløst af presset for at levere 
en arving til kongefamilien, og 
hendes mand har ofte anmodet 
det japanske folk om forståelse 
for sin kones situation.
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B illedhuggeren Christian Lem-
merz, der fra på lørdag ud-
stiller på ARoS i Århus, har 
for altid indskrevet sig i kon-

gerækken af kunstnere, der har sat 
landet på den anden ende. Det skete 
dengang, han for 17 år siden udstil-
lede nogle døde svin i Esbjerg. Det blev 
(kunst)historien om en bebudet skan-
dale.

Familien af døde grise, der var lagt 
på lit-de-parade for at rådne for vores 
øjne, var nok et formeksperiment, men 
det var om noget et værk med et ærin-
de; et vanitas-billede med bud om dø-
dens uafvendelighed og livets cyklus. 
For mens grisene gik i opløsning, gav 
de næring til andre livsformer, og også 
de er Guds skabninger.

Christian Lemmerz, der er født i 
Tyskland 1959, har ikke hentet sit for-
hold til kristendommen ud af den blå 
luft. Fra han var ti, til han omsider 
som 18-årig blev smidt ud med be-
grundelsen, at han var unerziehbar, 
uimodtagelig for opdragelse, gik han 
på jesuitterskole, hvor det var et led i 
bestræbelserne for at gøre ham til et 
bedre menneske, at hans seng, skrive-
bord og andre ejendele i en periode, 
da han var 12-13 år, blev flyttet ud på 
toilettet.

Som 19-årig begynder han sin ud-
dannelse som billedhugger i klassisk 
forstand på kunstakademiet ved mar-
morbruddene i Carrara i Italien, og fire 
år senere møder han under et ophold 
i Paris Erik A. Frandsen, som muligvis 
under foregivende af, at der sker no-
get interessant i dansk kunst, får ham 
med til landet. I København træffer 
han imidlertid interessante mennesker 
som f.eks. malerne Lars Nørgaard og 
Michael Kvium, med hvem han dan-
ner kunstnerfællesskabet Værkstedet 
Værst og performancegruppen Værst, 
der huserer i den københavnske un-
dergrund, samtidig med at Lemmerz 
studerer på Kunstakademiet.

Christian Lemmerz er en radikal 
kunstner. Manden med ulvesmilet er 
en rank skikkelse i miljøet i Køben-
havn, og i 1986 når han for første gang 
ud over kenderes kreds og ind i offent-
lighedens rampelys, da han en varm 

sommer på Charlottenborg udstiller 
skulpturgruppen »Anamnesis 1-10«, 
der blandt meget andet godt bestod af 
margarine. Som tiden gik, gik værket 
naturligvis mere og mere i opløsning, 
og det er antagelig, hvad fortællingen i 
skulpturen er. En beretning om død og 
opløsning, om forfald og forvandling, 
om midlertidighed og måske cyklus, 
og her er vi fremme ved en central 
problemstilling i Christian Lemmerz’ 
værk. Det var også den, der blev gen-
nemspillet med udstillingen Scene på 
Esbjerg Kunstmuseum, der i 1993 satte 
landet på den anden ende. Andre ud-
stillinger har ikke haft samme folkeli-
ge gennemslagskraft, men hver eneste 

af dem har været en oplevelse og rum-
met en erfaring, man kun vanskeligt 
glemmer.

tow@berlingske.dk

Uimodtagelig for opdragelse
HVEM: CHRISTIAN LEMMERZ
HVORFOR: ÅBNER STOR UDSTILLING PÅ LØRDAG

BLÅ BOG
Udstillingen består af store værker i 

marmor samt en gigantisk tegning skabt til 
og på stedet.

Christian Lemmerz har modtaget en 
lang række hædersbevisninger – herunder 
Thorvaldsen Medaillen,

Udstillingen, der vises på kunstmuseet i 
Århus, varer til 6. februar. 

■

■

■

FOTO: SIGRID NYGAARD

Dit online forum med inspiration til 
et mere interessant BusinessLiv
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