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H
vis man har oplevet Per Ar-
noldi optræde – til et fore-
drag eller i TV – er det van-
skeligt at undgå at bemær-
ke, at han er en meget mor-

som og underholdende mand.
Arnoldi er en god entertainer, me-

get selvsikker og scenevant, og som 
det fremgår af hans erindringsbog 
også en overgang stærkt fascineret 
af cirkusverdenen. Senere er han ble-
vet solist, og »Solo« hedder bogen af 
ham selv og om ham selv. Det er 
ingen skam at være en stor krukke, 
hvis man har noget at fylde i den. Og 
det har Arnoldi. Masser af historier 
om et sjovt liv.

Arnoldi varedeklarerer selv sin bog 
som »umage erindringsglimt«, og der 
er også en række ubesvarede spørgs-
mål, man kan stå tilbage med efter 
at have læst de 620 sider, som hvor-
når Arnoldi egentlig blev den Arnol-
di, vi kender som et varemærke: En 
genial plakatkunstner, der med enk-
le virkemidler og få, klare farver kan 
skære en pointe ud af et budskab, så 
ideen står skarpt.

Arnoldi skriver, som han taler. 
Undervejs i bogen kan man ligefrem 
høre hans stemme for sig, og opsæt-
ningen ligner mest af alt et gigantisk 
manuskript til et foredrag. Staccato-
agtigt og med � ere velegnede reto-
riske greb som at vende en pointe 180 
grader og derved overrumple tilhø-
reren. Selv Per Arnoldi har begået fejl 
i løbet af sin karriere – joh, det er sket 
– men på en eller anden måde kom-
mer han altid selv ud af det styrket 
og i bedre humør. Og så formulerer 
han en aforisme, der lyder dyb. Og 
hvis der ikke lige er én til lejligheden, 
henter Arnoldi et klogt citat fra 
Picasso eller Orson Welles eller en 
anden af sine helte. Så meget posi-
tivt har Per Arnoldi at fortælle, at det 
er en glad bog, men iblandt er der 
også svirp til dem og det, han ikke 
kan lide, hvad enten det nu er Hen-
ning Larsen eller Dansk Folkeparti. 

Arnoldi fortæller sit liv gennem 
anekdoter. Man kender det måske 
fra sit eget liv. Enten med sig selv som 
fortæller eller som tilhører til et 
litani af gamle historier, hvor det ene 
erindringsglimt logisk eller ulogisk 
fører videre til det næste, og asso-
ciationer bringer såvel fortæller som 
tilhører langt omkring i et liv, der har 
været præget af timelange (men kre-
ative og dybt inspirerende!) drukture 
i København i Arnoldis lidt yngre 
dage på en dødsrute fra Drop Inn til 
Hotel Østerport. Begge steder eksi-

Livet er en 
perlerække af 
anekdoter

sterer stadigvæk, men havde en an-
den ikonisk betydning dengang i 
1960erne, da hovedstaden ikke bug-
nede af intellektuelle udskænk-
ningssteder og gourmetrestauranter.

Som ofte med de gode historier 
fra et interessant liv er kronologien 
kun tilnærmelsesvis i overensstem-
melse med den konventionelle op-
fattelse af tiden som fremadskriden-
de. Arnoldi springer elegant og ube-
sværet frem og tilbage i tiden ud fra 
fortællingens egen indre logik. Tæt 
på rørende er beskrivelsen af de un-
ge år, da Per Arnoldi søger en vej ind 
i billedkunsten, og interessant er 
hans dog noget skitseagtige fortæl-
ling om arbejdet med »Mobilia«, der 
i sidste halvdel af 1960erne og be-
gyndelsen af 1970erne var et berømt 
designtidsskrift.

Siden følger glimt fra mange af de 
rejser, Arnoldi har været på, og de 
opgaver, han har påtaget sig – her-
under det langstrakte samarbejde 
med Foster + Partners, hvor Arnoldi 
har stået for farvesætningen i en ræk-
ke af det britiske arkitekt� rmas byg-
ninger. Det har været et godt liv, det. 
Og her er så fortællingen om det – for 
en sikkerheds skyld fortalt af Arnol-
di selv. Så får man det jo også, som 
man vil have det.

Per Arnoldi er født i 1941, semina-
rieuddannet og autodidakt som 
designer og billedkunstner.

Arnoldi har skabt flere end 600 
plakater og er repræsenteret på 
museer over store dele af verden.

Har løst adskillige farvesætnings-
opgaver for Foster + Partners. 
Blandt dem i Forbundsdagen i 
Berlin.

Per Arnoldi har modtaget 
adskillige hædersbevisninger og 
herunder Høyen Medaljen, der 
gives for levende formidling.

Per Arnoldi 

»Nok snarere som en professionel folke-
kunstner. Jeg er elitær, så det piver. Jeg er kræ-
sen, så det synger. Nogen forveksler det så med 
en reaktionær holdning – men det er selvføl-
gelig noget sludder.«

B
adebolde, bowlerhatte og blå farver 
af den lyseste slags. Per Arnoldis 
kunst har altid været lettilgængelig 
og forener gerne avantgardistisk 
kunst med moderne design.

Rigtigt mange mennesker har det godt med 
ham. Omtrent lige så mange har det knapt så 
godt og kan bruge nøje udvalgte gloser om hans 
væsen. 

Per Arnoldi langer selv ud efter � ere kolle-
ger i sin erindringsbog og har endda diskuteret 
risikoen for injuriesag med diverse advokater.
Han kan kalde de andre for »selvhøjtidelige« 
og deres kunst for »et postulat« eller decideret 
»forurening«. 

Især når han taler om kirkerummet. Kunst 
inden for kirken ligger ham meget på sinde. Den 
skal være ordentlig og have klokkeklare budska-
ber – ikke bare en omgang støvmørkt smøreri 
med mulighed for letkøbte udlægninger. 

»For der � ndes en meget højt a� æsnings-

frekvens i kirkerummet,« siger den teologisk 
interesserede formgiver. 

»Vi hæfter betydninger på hver eneste 
detalje i sådan et rum. Så hvis man afsætter et 
kunstværk uden betydning overhovedet og 
bilder folk det modsatte ind...«

Per Arnoldi knytter hænderne og kan næ-
sten ikke holde det ud. Han er heller ikke ret 
god i en debat og har sjældent været ordstyrer.

»For når nogen erklærer sig uenige med mig, 
begynder jeg at svede,« siger han. »Jeg mær-
ker mit temperament komme i kog og får lyst 
til bare at løbe langt væk.« 

Selv om Per Arnoldi er erklæret social-
demokrat og endda er blevet kaldt pamper, 
har han altid haft et dobbelt forhold til syste-
met. Han hører for eksempel til de selvlærte, 
husker kun revyerne fra sine tre år på semina-
riet og � k sølle syv måneder som formand for 
Kunstrådet dengang i 2011. 

Der var ikke noget kontroversielt i hans far-
vel til ministeriets bonede gulve før tid. Han 
� k bare ikke »det ønskede forløb og resultat« 
ud af samarbejdet om uddeling af midler og 
ville hellere hjem til sit atelier. 

Og jo: Per Arnoldi har måske nok tjent pænt 
på sine pangfarver og plakater gennem årene. 
Men når han ser overskrifter som »Arnoldi sco-
rer kassen«, får han hvide felter i øjnene. 

»Det er en klassiker,« siger han. »Jeg skal 
ikke sidde her og spille god. Men jeg kunne 
altså remse utrolig meget gratis arbejde op og 
nævne mine 22 års virke for veteranerne.«

Har du ikke tjent dine penge nemt?
»Egentlig ikke. Men jeg har sjusket og lavet 

hurtige opgaver et par gange. Og du får lov at 
bære resultatet med dig gennem hele livet – 
det kan jeg love dig for.«

På den ene side elitær og kræsen. På den an-
den mild som Samvirke en sommerdag. Hvorfor 
virker din kunst så utrolig socialdemokratisk?

»Fordi jeg tilbyder den så bredt. Jeg har holdt 
dørene åbne og sjældent sagt nej. Nogen har 
opfattet mig som forretningsmand for enhver 
pris – men dét er både åndeligt og faktuelt for-
kert,« siger han. 

»Jeg spiller nok ældre, end jeg er. Og jeg gør 
mig lidt mere forelsket i fortiden, end jeg er. 
Hvorvidt mine værker ejer dybder, skal jeg 
ikke kunne sige. Men jeg har ikke løjet. Der er 
en orden og en harmoni i dem. Der er noget 
skønt og noget sandt i dem. Og jeg har en so-
cial ambition. Jeg går nok rundt med en kul-
turradikal forelskelse. Hvis de rigtige omstæn-
digheder er til stede, så vil vi altid træ� e gode 
valg. Hvis folk præsenteres for god kunst og 
dårlig kunst, så vil de altid vælge den gode 
– det tror jeg virkelig på.«
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