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Det eneste jeg elsker ved friheden, er
kampen for den; besiddelsen bryder jeg
mig ikke om.

Brev til Georg Brandes,  1870

Country-Jessica
pepet ut

En arrestordre skal være ut-
stedt på Pete Do-
herty (bildet),
etter at han
lot være å
møte for en
rettshøring.

Doherty
skulle møtt til
høringen i Yeovil i Somerset
denne uken, etter at han ble
kalt inn på ny da han også
unnlot å møte første gangen
han ble innkalt, 26. juni.
(NTB)

Arrestordre 
for Doherty

Frankrikes første-
dame Carla Bruni
Sarkozy (bildet)
sitt nye album
har inntatt en
imponerende
tredjeplass på
den franske al-
bumlisten.

Albumet «Comme si de ri-
en n’etait» utkom i
Frankrike sist uke, og har
klart å klatre helt opp på
tredjeplass på landets led-
ende albumliste. (NTB)

Førstedame
klatrer høyt

Hun har reist jorda
rundt, satt mus-
ikkrekorder og
opptrådt for
Nelson
Mandela. Nå
sikter Leona
Lewis  (bildet)
framover – mot ny
plate med et mer akustisk
sound.

– Det har vært et fantast-
isk år. Jeg var ikke riktig for-
beredt på hvordan det skulle
bli, ettersom jeg aldri hadde
forventet meg at dette skulle
hende, sier hun ydmykt til
TT Spektra. (NTB)

Sikter mot
nye høyder

Det gikk ikke så bra da den
amerikanske artisten Jessi-
ca Simpson (bildet) skiftet
sjanger fra pop til country.

Fansen som hadde komm-
et for å se henne på The
Country Thunder Festival i
Randall i Wisconsin i helg-
en, vendte tommelen ned og
buet på henne. (NTB)

STILLER UT VED KONSERTSTED: Heidi Fosli stiller ut malerier inspirert av rockelåter, som «Gimme Shelter», på Langesund bad og gjestegård. 
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Heidi Fosli forbinder
Langesund med 
musikk. Nå kvitterer
hun med maleri-
utstilling inspirert av
rocketekster.
Kari Gisholt
kari.gisholt@varden.no

LANGESUND Bildene hennes
har funnet plass på idylliske
Langesund bad og gjestegård
med utsikt mot Krogshavn og
havet. Et sted kunstneren, opp-
rinnelig fra Sandefjord, har et
forhold til gjennom mange kon-
sertopplevelser. Hun debuterte
som kunstner i 2006 og siden
har det gått slag i slag. Utstill-
ingen i Langesund er hennes
niende, og samtidig med denne
åpner hun separatutstilling på
Vestlandet. 

Kjente rockelåter
Utstillingen som hun har kalt
«Bohemian Rhapsody on the
wall», består av nye oljemaleri-
er inspirert av kjente rockelåt-
er fra 1970-og 80-tallet, som titl-
ene forteller. «Gimme Shelter»
av Rolling Stones, «Purple
Rain» av Prince, «Stairway to
Heaven» av Led Zeppelin, «Lu-

Rocka utstilling

IMAGINE: John Lennons
kanskje mest kjente låt

STAIRWAY: to heaven sang Led
Zeppelin og slik  ser Heidi Fosli
for seg det.

cy in the sky with diamonds»
av Beatles.

Berører temaer
– Mange av disse tekstene er
flotte. Jeg har plukket meg ut
de som også tar opp problem-
stillinger, som berører sam-
funnstemaer og egger til de-

batt, sier Heidi Fosli. Det være
seg kjønnsrollemønster, rase-
motsetninger, fremmedgjøring.
Hun nevner spesielt sterke låt-
er som «Ebony and Ivory»,
Pink Floyds «Another brick in
the wall» og Eric Claptons
«Tears in heaven», som han
skrev etter at sønnen døde.

Tolke selv
Alle rocketekstene henger ved
bildene, så publikum kan tolke
dem og bildene som de selv vil.
Utstillingen som består av i alt
atten bilder, åpnet i går og vil
bli hengende til 17. august.


