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Glade gensyn
med glemte
tegnere
Ny udstilling på Munkeruphus hylder
to glemte kunstnere, der var med til
at fremelske danskernes interesse
for film, kulørte magasiner og mode.
Christel Marott og Aage Lundvald er
gensynet værd.

M

an bliver ganske enkelt i godt humør ved
gensynet med Aage Lundvalds festlige ﬁlmplakater og med Christels charmerende
tegninger af langbenede tøser med glimt i
øjet. Samt de mange andre ﬁne og ﬁnurlige
streger fra to kunstnere, som har sat deres markante ﬁngeraftryk på dansk populærkultur.
I dag er de to tegneglade og særdeles produktive
kunstnere gået lidt i glemmebogen. Men de fortjener at
blive hyldet, og det bliver de denne sommer på en fin udstilling på Munkeruphus i Nordsjælland. Og kender man
ikke Lundvalds og Christels karakteristiske streger på
forhånd, er »Glade gensyn« et godt sted at begynde.
Andre kan få genopfrisket minderne
fra dengang, Puk-bøgerne fyldte op i
pigeværelset, og det største ønske til
konfirmationen var et par hotte Christel-sko med sylespids snude og T-rem.
Og dengang Aage Lundvalds filmplakater med deres mylder af folkekære
skuespillere lokkede os i biffen til Olsen
Banden og andre film fra dansk folkeAf Karen
komedies storhedstid.
Margrethe
Tilmed er det idylliske udstillingsSchelin
sted Munkeruphus, der ligger mellem
Hornbæk og Gilleleje, et oplagt udflugtsmål for børn og
voksne. Mere romantisk end det prunkløse træhus, der
blev opført i 1916 som et mondænt landsted, bliver det
næppe. Omkranset af gamle, skyggefulde træer og eventyrkrat indbyder den tre tønder land store have til skovtur og sommerleg. Og mens de prægtige udenomsarealer
med kløft direkte til havet minder om et mini-Louisiana,
emmer udstillingen inden for af nostalgi og svundne tider.

Tæt på kitsch
Og dog. For selv om både Christel og Lundvald
tilhører en svunden tid, oser deres mange teg-
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SNIGPREMIERE PÅ LYKKEN ER LUNEFULD
Årets prisvindende kærlighedsdrama med Kristin Scott Thomas (“Jeg har elsket
dig så længe”) og Sergi López (“Pans labyrint”) i hovedrollerne.
Inden ﬁlmen bydes på Cava fra Faustino og hjemmelavet is fra Gio.

Køb din billet på lidtmere.dk/lunefuld
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Tirsdag 3. august kl. 19.00
i Dagmar Teatret, Kbh. V.
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