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Hellere dada end data!

På hat med Arnoldi. Man griner sig igennem solisten Arnoldis på én gang
lærde og anarkistisk-kritiske selvbiograi. Den kulturradikale multikunstner
er en begavet rebel, og man er i godt selskab hele vejen under læsningen
af den monstrøst store bog

bog
fem stjerner
AF LISBETH BONDE

kultur@k.dk

Per Arnoldis monstrøse selvbiograi er uhæmmet selvoptaget, men det holder man
gerne ud, da han samtidig
har en klædelig selvironi – og
humor. Den store bog er så
tung, at den kan slå en mand
ihjel. Anekdoterne står i kø,
adjektiverne ligeså i bogen,
der fremdrager, hvad vi må
tro er – længden taget i betragtning – noget nær alt,

Australien

hvad dampbarnet Arnoldi
har oplevet i løbet af sit
76-årige, hyperaktive virke.
Hukommelsen er imponerende!
Men på grund af den anekdotiske fortælleform, hvor
Arnoldi kæler for hver en
sætning for at pointere og
kondensere betragtningerne,
så de ligesom i hans frapperende plakater rammer rent
med deres knivskarpe pointer, er det så som så med at
holde sammen på den fremadskridende fortællings indre logik. Bogen består af
fragmenter og erindringsglimt med mange spring.

New Zealand

Sydafrika

Per Arnoldi:
SOLO. Umage
erindringsglimt.
Rigt illustreret.
620 sider.
399,95 kroner.
Gyldendal.

Sådan artikulerer Arnoldi sig
også mundtligt, så det er med
andre ord hans stil, og stilen
er manden. Og har man sympati for manden, er dette bare
en ekstra charme ved bogen,
der dog ikke kan læses i ét

Canada

stræk. Det holder ingen nok
så stor beundrer til!
Vi hører om Per Arnoldis
opvækst på det ydre Østerbro
med purunge forældre. Som
progressive socialdemokrater
holder de eterkrigstidens
kulturradikale værdier i
hævd. I hjemmet sidder man
i Børge Mogensens sofa og
betragter Aage Sikker Hansen på væggen. Man pendulerer til Jagtvejens Bibliotek
for at hjemtage litteratur, og
man ser alle de københavnske revyer. Faderen er embedsmand ved De Københavnske Sporveje. Forældrene får kort eter brylluppet
denne hyperbegavede og
charmerende søn – en gøgeunge – så det er fuldt forståeligt, at reproduktionen må
stoppe med denne store
mundfuld. Som malende
teenager, der går på Østersøgades Gymnasium – en kristen privatskole, som koster
forældrene så dyrt, at faderen må tage ekstraarbejde –
overtager han forældrenes
store, nordvendte soveværelse. Her kan han udfolde sig
kunstnerisk. Forældrene må
pænt forføje sig til barnekammeret.
Det ligger i kortene, at Per
Arnoldi skal fortsætte slægtens opadgående sociale kurve, og at han, der får den
bedste studentereksamen af
sin årgang, skal læse medicin. Men eter en lirt med teologistudiet har han brug for
at baske med vingerne og aftvinge sig forældrenes tonstunge forventningspres.

USA

Rejser 100% tilpasset dine ønsker
Valgfri afrejsedato og rejselængde. Vi tilpasser rejsen til dig. Få et uforpligtende tilbud på din rejse.

Hos MyPlanet har vi stor passion for USA & Canada
Arne: ”32 år efter mit første besøg og 46 ture senere
er jeg ikke færdig med USA & Canada. ”

Den store Canada rejse: Bil, tog og vandﬂyer

Det vestlige USA – The Grand Tour

Nyd storbylivet i Toronto og mærk suset ved Niagara Falls, inden Montreal byder på

Oplev de bedste storbyer og naionalparker. Fra ﬁlmbyen Los Angeles går turen

fransk kultur og et godt, lokalt køkken. Hereter ﬂyver du il Rocky Mountains og

il parkerne Grand Canyon, Bryce Canyon, Death Valley og Yosemite. Tilbage ved

i bil udforsker verdens smukkeste landevej, Iceﬁelds Parkway. Fra Jasper fører det

Sillehavet udforskes San Francisco, inden du fortsæter sydpå ad legendariske

legendariske luksustog Rocky Mountaineer dig gennem bjergene il Vancouver ved

Highway 1 gennem hyggelige kystbyer, mondæne badebyer, små vinområder og

Sillehavskysten. Rejsen fuldendes med en tur i vandﬂyver il Vancouver Island.

dramaiske kyststrækninger mod Los Angeles.

20 dage fra kr. 18.700

22 dage fra kr. 12.100

Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen.
Fra kr. 31.300 ved 2 voksne. Tillæg i højsæson fra kr. 3.200.

Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen.
Fra kr. 18.800 ved 2 voksne. Tillæg i højsæson fra kr. 4.900.

Prisen inkluderer

Prisen inkluderer

✓ Flyrejse il Toronto og 3 næter på hotel i Toronto.
✓ Heldagsudﬂugt il Niagara Falls.
✓ Tog fra Toronto il Montreal.

✓ Flyrejse il Los Angeles tur/retur.
✓ 20 døgns leje af sedan mellemklassebil i sil med Chevy Impala inkl. forsikringer, fri km og
første tankfuld benzin.

✓ 3 næter på hotel i Montreal.
✓ Flyrejse fra Montreal il Calgary.

✓ 20 overnatninger på hotel. Fordelt som følgende 3 i Los Angeles, 1 i Lake Havasu City,
2 ved Grand Canyon Naional Park, 1 i Page, 2 ved Bryce Canyon Naional Park, 2 i Las

✓ 7 døgns leje af sedan mellemklassebil i sil med Chevy Impala inkl. forsikringer, fri km og
første tankfuld benzin. Udlevering i Calgary Luthavn og aﬂevering i Jasper by.

Vegas, 1 i Mammoth Lakes, 2 ved Yosemite Naional Park, 3 i San Francisco 1 i Monterey
og 2 i Santa Barbara.

✓ 7 overnatninger på hotel fordelt som følgende: 1 i Calgary, 2 i Banﬀ, 2 i Lake Louise og 2
i Jasper.

✓ Alle 20 overnatninger på turistklassehoteller. Opgradering il bedre hoteller fra kr. 1.500.
✓ Rabat kuponhæte il USA’s mange Premium Outlets shoppingscentre.

✓ 2 dages togrejse på ”Silver Leaf”-klasse med luksuriøse Rocky Mountaineer fra Jasper
il Kamloops, med overnatning på hotel i Kamloops, og videre il Vancouver inkl. 2 x
morgenmad og 2 x frokost om bord på toget. Mulighed for at opgradere il ”Gold Leaf”.
✓ 4 næter i Vancouver på hotel inkl. heldagsudﬂugt med vandﬂyver il Victoria.
✓ Flyrejse fra Vancouver il Danmark.

Kom til rejseforedrag
om Canada eller USA
Det sker i oktober i Aarhus, Esbjerg,
Hillerød, Middelfart, Odense, Ringsted,
Silkeborg, Skjern og Valby.

70 12 50 11

www.myplanet.dk

Læs mere og ilmelding på
www.myplanet.dk/R

Maleriet holder han fast i
hele vejen igennem. Eter
gymnasiet får han et par intense jumreår i Politikens
Pressefoto og i Drop Inn,
hvor han bliver optaget i miljøet af tørstige, men også
sprudlende talentfulde, innovative og jazzelskende
mænd – herunder en række
reklamefolk, som han kommer til at samarbejde med.
Men man kan ikke lanere
hele livet, når man ikke er
født med en guldske i munden, så det ender med, at
han – påvirket af en falleret
familieven, der taler ham til
fornut – vælger at læse til
lærer, så han ”har noget at
falde tilbage på”. Der er
ustyrligt morsomme tilbageblik på årene på Hellerup Seminarium, hvor Arnoldi, der
er døv på det ene øre, blandt
andet skal spille violin, men
ikke kan få tonerne til at
makke ret. Ikke at forglemme
praktiktiden i Svaneke, hvor
han underviser nogle sovende iskersønner, der tilbyder
ham 200 kroner for at holde
”kät”, som de siger på syngende bornholmsk. Sideløbende maler han og debuterer på Kunsternes Eterårsudstilling i 1961, og fra da af går
det slag i slag. Hans lærereksamen bliver aldrig brugt.
Hans faste gallerist er i ti år
den legendariske kunsthandler Børge Birch, som sælger
alt, hvad han maler, men Arnoldi har mange svinkeærinder, og som multikunstner
kan han det hele – især kan
han som det sjældne sprogog billedmenneske, han er,
koncipere knivskarpe oneliners, akkompagneret af begavede, budskabsudvidende
billeder i sine plakater. Som
autodidakt kunstner snuser
han sig frem til de uoicielle
lærepladser: I modsætning
til gymnasievennen Stefen
Jørgensen bliver han ikke optaget på Kunstakademiet. I
stedet frekventerer han ”natakademiet” i kælderen på
Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor han lærer graikkens mange, krævende
teknikker.
Men heltene inder han
først og fremmest inden for
kunsten. Harald Giersing giver den første inspiration,
men også J.F. Willumsen er
væsentlig. Andre helte er van
Gogh, Cézanne, Duchamp,
Francis Bacon, Mark Rothko
og ikke mindst Piet Mondrian, for ”uden Mondrian in-

0 Per Arnoldi er på én gang
maler, plakatkunstner,
entertainer, cirkusaficionado, passioneret kunstformidler, farvearkitekt, og
som skribent forstår han
også at holde ikke kun sig
selv, men også læseren, til
ilden.
– Foto: Jacob Ehrbahn/
ritzau.

gen Arnoldi” – ikke at forglemme plakat-geniet Cassandre.
Bogen er også et velskrevet
generationsportræt. Hør her:
”den opdragende tortur uden
for skolen, spilletimernes terpende elendighed og pinsel,
svømmehallens vådsmatte
træuldsafvaskninger og
krigssæbe og danseskolernes
disciplin og umodne erotiske
kaos, som min generation
snart må være den sidste, der
har lidt under og underholder med.”
Men lad os her lige opholde os lidt ved Arnoldis forhold til den moderne kirkekunst. Glem ikke, kære læser, at han som ung var religiøst anfægtet og påbegyndte teologistudiet på Københavns Universitet. Senere bliver han irreligiøs. Ikke desto
mindre hører vi om, at han
for nogle år siden blev indbudt til at holde foredrag i
Aarhus for ”biskopper og ypperstepræster”, hvor han
brugte lejligheden til at gennemgå nogle i hans optik
stærkt kritisable kirkeudsmykninger. Om Arne Haugen Sørensen hedder det
blandt andet: ”Han har udviklet en særlig manieret og
ladnæset heraldisk kirkestil
lidt som Picasso-polske cirkusplakater fra 60’erne.”
Om Maja Lisa Engelhardt
skriver han, at hun har en
sjælden evne til at dyrke de
gode forbindelser opad. Det
”har undervejs sat den ingernemme illustrator i stand
til … at binde an med de største motiver i både denne og
næste verden”.
Heroverfor fremhæver han
den amerikanske maler Mark
Rothko for at male ”nogle af
de mest meditative billeder i
moderne vestlig kunst. De
var tømt for symbolik, men
fyldt med lys. De kunne både
sende og modtage og var
samtidig uendelig smukke”.
I bogen folder Arnoldi også
sit projekt ud som farvedesigner for den verdensberømte britiske arkitekt Norman Foster, som han med
credoet om, at farve er kommunikation, har skabt en
lang række samarbejdsprojekter i udlandet med.
Arnoldi har hele vejen
igennem hat næse for timing. At være på det rette
sted på det rette tidspunkt og
charmere dem, som han havde lyst til at charmere for at
skabe kontakt. Vi hører i den
forbindelse om hans møder
med en række af verdens- og
kunsthistoriens kendisser.
Ikke mange danske kunstnere kan levere sådan en så
righoldig levnedsberetning
som Arnoldi, der var global
og multimedial længe før alle
andre. Han respekterer ingen
faggrænser og fastlåste kategorier. Han er imponerende
fræk, skarp og kritisk på en
produktiv måde. Det er boJ
gen også. Anbefalet!

