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Maria Manuela Rodrigues skal lage utstillingen «You Make Me Fly», om folks reiseplaner, reisevaner og reisedrømmer.

Hvor har du vært i ferien?
Maria Manuela Rodrigues jobber med en
kunstutstilling om hvor folk reiser på ferie, og
hvorfor. Til det trenger hun din hjelp.
n Gerd Elin Stava Sandve
n Anniken Mohr (Foto)
Hytta eller hjemme, Syden eller
storbyferie? Juli er ferietid for de
fleste, men hva gjør vi egentlig
med fridagene våre? Og hvorfor
drar vi dit vi drar? Det er
spørsmål kunstner Maria
Manuela Rodrigues har stilt seg
selv.
– Det virker som om folk
reiser mer og mer, og oftere og
oftere langt bort med fly. Ikke
bare om sommeren, men året
rundt. Slik fikk jeg ideen til
utstillingen «You Make Me Fly»,
sier hun.
Ideen er å samle inn flest
mulig ulike svar på tre
spørsmål:
n I hvilken anledning og hvor
ofte reiser du?
n Hvor har du vært, og hvordan
dro du dit? Fortell!
n Hvor drømmer du om å
reise?

Svarene skal samles i en bok,
sammen med feriefotografier og
eventuelle andre ferieminner
folk sender henne.
Suvenirer ønskes
Rodrigues ønsker dessuten å
samle inn suvenirer folk har
kjøpt med seg på tur, enten disse
er typiske for stedet de kommer
fra, eller har mer privat affeksjonsverdi.
– Det som blir samlet inn,
bestemmer hvordan utstillingen
blir, så resultatet er høyst uforutsigbart. Forrige uke fikk jeg
for eksempel tre ugler i posten.
– Ugler?
– Ja. De kom fra en mann
som hadde kjøpt dem til sin

kone, som samler på ugler. Men
uglene passet ikke inn i
samlingen, syntes kona, så da
sendte han dem til meg i stedet.
En annen dag fikk jeg en vannpipe. Det er noe jeg alltid har
ønsket meg. Ikke fordi jeg
røyker, men fordi de er så
vakre!
Flaue ferierende
Målet er å fylle et helt rom med
suvenirer, helst merket med
lapper
hvor
innsenderen
forklarer litt om bakgrunnen for
tingen.
– Da jeg begynte å fortelle
folk hva jeg ønsket meg,
oppdaget jeg at svært mange
allerede hadde kastet suvenirene
sine. Folk er ofte litt flaue over
det de har tatt med seg hjem fra
tur, virker det som. Men jeg
ønsker ikke å fordømme, bare
vise fram. Tingene forteller en
del om hvor vi har vært, hva vi

«Folk er ofte litt flaue over det de har
tatt med seg hjem fra tur, virker det
som.»
Maria Manuela Rodrigues, kunstner

har opplevd, og hva vi velger å ta
med oss hjem fra turen, sier
hun.
Må vi til London?
Likevel har hun et samfunnskritisk siktemål med «You Make
Me Fly»:
– Det har nesten blitt sånn at
folk ser rart på deg om du ikke
bruker ferien til å reise langt
bort. Selv om forurensning fra
fly er et udiskutabelt faktum. Av
og til virker det som om folk
nesten føler seg presset til å reise,
bare fordi «alle andre» gjør det.
Er du ikke reiselysten, er det
liksom noe «galt» med deg, sier
Rodrigues.
Hun er selv fra Madeira, så
flyreisene hennes går oftest hjem
for å besøke familie.
– Jeg forstår selvsagt at
mange ønsker å oppleve noe
nytt. Men når skolen jeg jobbet
ved legger planleggingssamlingen til Glasgow, og når mange
drar til London flere helger i året
bare for å shoppe, må det være
lov å stille spørsmålet: Er det
virkelig nødvendig? Er det dette
som gir livet innhold?
gerd.elin.sandve@dagsavisen.no

Oliver Stones filmatisering om
the Doors blir jeg aldri lei. Så
den om igjen en tid tilbake og
har du ikke sett den, vet du hva
du skal gjøre. En funny historie
er at når Val Kilmer skulle overbevise mr. Stone om at han var
den rette mannen til å bekle
rollen som Jim Morrison, sendte
han en tape med tre the Doorslåter til regisøren. Val sa at to
spor var med Jim Morrison sin
vokal og et var av han selv. Stone
var sikker på at en og to var
Morrison, men det viste seg at
Val Kilmer sang på alle. Da fikk
han jobben. Legendarisk!

WINEHOUSE FRIKJENT: Den
skandalebefengte sangerinnen
Amy Winehouse er frikjent for
anklagene om at hun overfalt
en danser på et veldedighetsball i London i fjor. Dommen
falt i går etter en to dager lang
rettssak i Westminster Magistrates Court i London. Winehouse var anklaget for å ha
slått danseren Sherene Flash
hardt i ansiktet under veldedighetsballet i september.
Sangeren har forklart retten at
hun ble skremt da Flash la
armen om skulderen hennes,
og at hun derfor dyttet henne
vekk. Danseren hevdet på sin
side at da hun spurte 25-årige
Winehouse om å få ta et bilde
av henne, endte det med et
smell. Winehouse ble verdensberømt etter at hun slapp
albumet «Back to Black» i 2006.
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