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Monroe-kjole
til 43 millioner
kroner

Kjolen Marilyn Monroe (bildet) brukte da hun 19. mai 1962 sang
for John F. Kennedy på hans 45-årsdag er lagt ut for salg – igjen.
Denne gang til den nette sum av 43 millioner kroner. Dermed kan
skuespilleren Debbie Reynolds innkassere en pen gevinst for de
10 årene hun har eiet kjolen som hun i sin tid kjøpte for 7,5 millioner. Den gangen var det tidenes høyeste pris for en kjole. Til
uken avholdes den tradisjonsrike Bada-auksjonen i London, der
antivkiteter selges side om side med kjendisers eiendeler, skriver
The Daily Telegraph. I tillegg til Monroes kjole, skal også et trommeskinn som The Beatles brukte på «Sgt. Peppers’s Lonley Heart
Club» under hammeren. Det ble i sommer solgt for 4,4 millioner
kroner hos auksjonshuset Christie’s i London.

Stor interesse for
«Begravelsen»

Fornøyd med
Hamsunåret

Thomas Vinterbergs oppfølging av «Festen», teaterforestillingen «Begravelsen»,
kommer sannsynligvis opp i en
rekke land; både i Skandinavia
og ellers i Europa, skriver Politiken. Teatersttykket hadde
nylig premiere på det østerrikske Burgtheater, og ﬁkk
stålende anmeldelser både i
Østerrike, Sveits og Tyskland.

Kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) er svært fornøyd
med avviklingen av Hamsunåret. – Det har vært et
mangfold av aktiviteter. Det
er viktig at midlene er brukt til
å skape så mye lokal aktivitet,
sa Huitfeldt da hun fredag ble
overrakt Nasjonalbibliotekets
rapport Hamsun 2009.
Rapporten viser at det i løpet
av 2009 var mer enn 1.200
markeringer rundt i Norge. På
de ﬁre store nasjonale markeringene var det rundt 6.000
publikummere til stede. Hamsunåret ble også markert i
mer enn 30 land. NTB

Slutt på Down
on the Farm
Rockefestivalen Down on the
Farm i Halden legges ned på
grunn av manglende økonomisk støtte. Festivalledelsen
besluttet denne uken å legge
ned festivalen da det ble klart
at verken Østfold fylkeskommune eller Halden kommune
vil bidra med økonomisk
støtte, skriver Halden Arbeiderblad. NTB

Drittkunst
på Lousiana

Halshugde vikinger i masssegrav
Et usedvanlig arkeologisk funn er gjort Weymouth i
det sørlige England. Funnet tyder på at 51 nakne
vikinger er blitt henrettet foran et publikum. 51
halshugde skjelett ble funnet i massegraven. Karbon 14-prøver viser at likene er fra perioden 9101030, den såkalte vikingtiden. De felste av de drepte var sist i tenårene, noen i 20-årene og noen i
30-årene, skriver Politiken.

Magnet på scenen igjen
To og et halvt år etter
han sist sto på en offentlig scene i Bergen,
er det klart at Even
«Magnet» Johansen
(bildet) blir med på
«5071 – Alle til
Loddefjord»-festivalen 26. juni.

Den danske performancekunstneren Uwe Max Pedersen lyktes i går å plassere en presskanne fra Bodum fylt av sin
egen avføring på en radiator
inne i en av utstilllingssalene
på Louisiana Kunstmuseum
utenfor København. Bodum er
Louisianas nye milllionsponsor.
Museets driftssjef Poul Hasbech, sier til Berlingske Tidende
at det ikke er tillatt å ta med
seg drikkevarer i utstillingslokalene, og har bedt kunstneren
fjerne kaffekannen. – Hvis ikke
han gjør det, så gjør vi det for
ham, sier Hasbech.

Barnebokpris
til Marvin
BTs faste tegner, Marvin
Halleraker, er tildelt Kulturdepartementets illustrasjonspris for barneboken
«Halleluja». Tidligere tegneserieanmelder i BT, Øyvind
Holen ﬁkk Fagbokprisen for
«Hiphop,. Graﬁtti, rap, breaking, dj-ing» sammen med
illustratør Mikael Noguchi.
Øystein Vidnes ﬁkk Omsetjarprisen for «Veslebror ser
deg». Alle prisene er på
30.000 kroner til hver av
mottakerne.

Animal Collective
til ﬁlmen
Det kritikerroste New Yorkbandet Animal Collective har
akkurat gitt ut den eksperimentelle ﬁlmen «ODDSAC»,
som står for Occipital Dynamic Dysfunctional Surrealism
by Animal Collective, det melder NRK Lydverket. Den surrealistiske ﬁlmen har hittil
bare blitt vist på ﬁlmfestivalen
Sundance i USA, men den
skal nå gis ut på DVD.

