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Dem liker vi i denne uge

Betagende
billeder
Boligredaktør
Nicola Kragh Riis
ser på fotokunst,
fine print og en
verdensberømt
ekspressionist.
Emil Nolde
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Forførende kunst

Jeg nåede ikke sommerens udstilling med den ekspressionistiske kunstner Emil Nolde på Louisiana, men heldigvis fortsætter
den til 19. oktober. Nolde skildrede naturen med stærk brug af
farver og store armbevægelser. Det er dramatisk og forførende
i en tid, hvor vi hylder det enkle. Vitalt og forfriskende for sanserne.
Louisiana, til 19. oktober.
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Historiske
billeder
Et billede siger mere end 100 ord,
lyder et ordsprog. Og selvom jeg er
journalist og glad for ord, kan jeg
sagtens blive betaget af et smukt
billede. Den nye bog ”Wanderlust
– 60 Years of Images” samler fotograf Thomas Hoepkers bedste
værker gennem 60 år. Han har
skildret skelsættende begivenheder
som Twin Towers’ fald 11. september
2001 og Berlinmurens fald, ligesom
hverdagssituationer og små, magiske øjeblikke er dokumenteret.
Thomas Hoepker har været formand
for Magnum, som er en forening af
verdens bedste fotografer.
Teneues, 304 sider, ca. 600 kr.
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@copenhagencakes
Københavnske
kager
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Poesi til væggen

Trænger du til lidt nyt til væggene, så er de nye artprint fra danske Annemette Klit et godt bud. Hun tager afsæt i naturen og
fortolker motiver som for eksempel fjer malet med akvarel. Det
er poetisk og fint.
Print med fjer eller landskab med ræv, TheClayPlay,
A4-størrelse, 148 kr. pr. stk., eksklusive forsendelse.

Elsker du kager og søde sager,
bliver du nødt til at følge
kagebager Cecilia Fahlström.
Ikke alene er hun farligt dygtig til at smække lagkagebunde sammen, hun deler sørme også ud af sine opskrifter
på bloggen Copenhagencakes.
com. Og Cecilias billeder går
lige i lækkersulten.
www.altfordamerne.dk

dit kulturliv
Et øjeblik med…// Jessica Alba

Tilbage som stripper
Det er snart 10 år siden, Jessica Alba
strippede sig til verdens opmærksomhed
i ”Sin City” som den über-sexede Nancy
Callahan. I dag er hun tilbage i rollen i
Robert Rodriguez’ opfølger: ”Sin City 2:
A Dame to Kill For”.
– Jeg skulle lære endnu flere dansetricks
denne gang, fortæller Jessica Alba, der i
filmen svinger med de slanke hofter og
sender sensuelle blikke.
– Det var ikke spor let at lære. Det tog
mig omkring tre måneder, før jeg var klar.
Det er Frank Miller, der har skabt det
noir-agtige tegneserieunivers i ”Sin City”filmene. Karaktererne er derfor ekstreme og karikerede. Også Nancy Callahan,
der er som taget ud af en teenagedrengs
drømmeverden: En sensuel stripper med
et hjerte af guld, som dog også kan slå fra
sig.

– Jeg tror, at folk anser mig for at være
tiltrækkende, fordi jeg har mørk hud, fyldige læber og brune øjne, siger 33-årige
Alba, der ikke vil indrømme, at hun synes
om sit sexsymbolstatus.
– Jeg er ikke den blonde og blåøjede type,
som normalt anses for at være smuk. Jeg
er en blanding af flere forskellige racer, og
det er der faktisk mange kvinder, der kan
relatere til.
Jessica Alba er gift med produceren Cash
Warren og har to små døtre på henholdsvis 2 og 5 år. Men selvom skuespilleren
fik sin debut på tv i action tv-serien
”Dark Angel” fra 2000, ønsker hun ikke at
opdrage sine børn med for meget tv.
– Mine døtre skal vokse op i et meget rent
miljø. Det gælder også for den underholdning, de ser. Derfor ser de kun få timers
tv om dagen. Jøhnk

Jessica Alba var
11 år gammel, da
hun tævede en
dreng i skolegården – og blev
sendt hjem.

BALI - HVOR DU VIL, HVORNÅR DU VIL
Vidste du, at Spies også tilbyder fleksible ferierejser? Hvor du selv bestemmer, hvornår
du vil rejse, og hvor længe du vil være væk. Så uanset hvor du drømmer dig hen,
og om du har fire dage eller fire uger, giver vi dig friheden! Og som altid hos Spies kan
du vælge mellem hoteller i alle prisklasser – det er både nemt og trygt.
Længe leve valgfriheden. Let’s go!

Det Indiske Oceans mest farverige ø
Hellige vulkaner, magiske
templer, blanke rismarker og
afslappende palmestrande.
Og et prisniveau, der er lavt
- rigtigt lavt. Bali har det hele!

Billigt til Sanur

Familievenligt rejsemål med en dejlig
strand - tæt på øens mange oplevelser.
Swastika Bungalows, kat. 2+
Afrejse f.eks. 28/11
10 nætter fra

8.078#

Spies er
også andet end
charter

Luksus i Kuta Beach

Trænger du til at blive forkælet?
Moderne hotel med spa og stor pool.
Padma Resort Bali At Legian, kat. 5
Afrejse f.eks. 28/11
10 nætter fra

11.815#

Bestil
ferien på spies.dk eller 70 10 42 00
www.altfordamerne.dk
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