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poetisk

September
Solen gik bag skyer
Landskabet drukner i blåt
Men højt over marker og skove
Er store ruder af lys.
Å himlens vældige hav
Med ﬂydende kontinenter
Hele vor verden i evighedens spejl.
Her stiger et land
Her falder en by
Her ﬂyver en længsel
Fra kyst til kyst.
Å tider der går og kommer
Liv som bestandig føder.
Den svære opbrudstime
Stemmer kalder og kalder.
Folkeslag på vandring
Mod hvilket mål?
Mod hvilken fjern og blændende
Foto: Ingrid Bugge

Horisont?

Når matematikken taler
FOTO. Talsystemernes mønstre er en evig inspiration for kunstnere. Oppe under taget på Antoni Gaudis La Pedrera-bygning i
Barcelona ligger en spiralformel perlemorsskal, en slags sneglehus, som et af eksemplerne på den berømte arkitekts inspirationskilder. Fra naturen er skallen opbygget efter Fibonaccis talsystem, samme system, som digteren Inger Christensen opbyggede sin digtsamling ’Alfabet’ efter. Og det var netop ved Fibo-

naccis formler, at kunstfotografen Ingrid Bugge begyndte sit
samarbejde med Københavns Universitets Center for Symmetri
og Deformation.
Her har hun siden 2011 arbejdet med at omdanne matematikernes arbejde til visuel kunst. Projektet er nu afsluttet med tre
fotocollager og tre kunstvideoer. Collagerne kan ses på instituttet i Universitetsparken 5 i København. Videoerne ligger på You-

Tube. Det var matematikprofessor John Donaldson, kronprinsesse Marys far, der viste Ingrid Bugge matematikken som et
sprog, der kan forbindes til det kunstneriske sprog. Siden har
hun samarbejdet med matematikprofessor Nathalie Wahl om
at undersøge de matematiske formler og matematikeres måde
at betragte verden på. Det er første gang, at en kunstner har arbejdet med at skildre matematik på centret. CA

Og vi er med
I dette øjeblik
I dette nu som er vort liv
Som er langt større end vort liv.

Tyrkiet
laver eget
grandprix
MUSIK. Der bliver intet ’La Tur-

quie, douze points’, når det
europæiske melodigrandprix
kommer til København næste
år. Tyrkerne er nemlig utilfredse med konkurrencens
nye regler, hvor de fem lande
Storbritannien, Frankrig,
Tyskland, Spanien og Italien er
sikret plads i ﬁnalen. I stedet
har de nu lanceret deres egen
udgave af Eurovision: Türkvision. Deltagerne er 20 lande
og selvstændige regioner,
hvor der bor tyrkiske minoriteter som eksempelvis Krimhalvøen i Ukraine og delrepublikken Tatarstan i Rusland,
skriver dr.dk. Konkurrencen
vil blive vist på tv-stationen
TRT til december. Tyrkiet har
deltaget i Eurovision siden
1975 og vandt en enkelt gang i
2003 med sangen ’Everyway
That I Can'.
Det tyrkiske grandprix behøver dog ikke ligne originalen, siger den tyrkiske undervisningsminister, Nabi Avcı,
ifølge netavisen Hurriyet Daily News:
»Jeg håber, at Turkvision vil
udvikle sig i sin egen retning
og vokse år for år. sanbro

Bladet
bliver
ikke tandløst
med mig som
chefredaktør.
Det er bestemt
ikke planen
Niels Pinborg,
der skal være
chefredaktør på
Se og Hør. Han
kommer fra et
halvt år som
chefredaktør på
Metroxpress og
før det 12 år på
Ekstra Bladet.
Hans opdrag er,
at Se og Hør
inden for 5 år
skal være
landets største
ugeblad

Gigantisk nyt kinesisk ﬁlmstudie
UNDERHOLDNING. Kinas tredje-

rigeste mand, Wang Jianlin, vil
bygge verdens dyreste ﬁlmstudie, skriver theguardian.com.
Det skal ligge i Qingdao, en havneby med tre millioner indbyggere, og navnet på studiet bliver
Oriental Movie Metropolis.
Wang Jianlin er bestyrelsesformand i Dalian Wanda Group,
som er en af Kinas største ejendomsudviklingsselskaber – og
efter købet af amerikanske AMC
Entertainment desuden verdens
største inden for biografdrift.
Rigmanden har tænkt sig at
spytte ikke færre end 45 milliarder kroner i ﬁlmstudieprojektet, hvilket er mere end det dobbelte af, hvad den danske stat i
sin tid investerede i Storebæltsforbindelsen.
»Et stort skridt i Kinas strategi
for at blive et globalt kulturelt

FILMFYRSTE. Kinas
tredjerigeste mand, Wang
Jianlin, går ind i ﬁlmbranchen.
Foto: Ng Han Guan/AP
kraftcenter«, siger Wang Jianlin
Foruden 20 studier – herunder et undervandsstudie – vil
Oriental Movie Metropolis efter
planerne komme til at rumme
et konference- og udstillingscenter, et indkøbscenter, en forlystelsespark og syv hoteller. fab

460
Emmy-priser har det
amerikanske tv-selskab
HBO nu hjemtaget i alt.
27 priser ﬁk de ved dette
års prisfest, for 12. år
i træk ﬂere end noget
andet tv-selskab
politiken.dk i dag

Ibyen: Kom
med om bord på
verdens største
skib

Tager kvinderne revanche i år?
MUSIK. Med syv nomineringer hver troner sangerinderne Marie Key
og Coco O fra Quadron over alle de andre nominerede til årets Danish Music Awards. Sidste år høstede Rasmus Seebach ﬂest DMA-statuetter. Sammen med en masse andre mænd. Men i år er sangere
som Peter Sommer, Topgunn og Shaka Loveless altså bagud på nomineringer fra start. På toppen af prisshowet kan Marie Key og Cooc
O i stedet dyste internt, om man synger bedst på dansk eller engelsk
i 2013. De 18 DMA-priser uddeles 9. november i et samarbejde mellem Koda, Ifpi og TV 2. Sim-L

TING JEG GJORDE
Betragtede 16.000 kors ved en motorvej.

Bliv opdateret
på politiken.dk

Solen bryder frem
Skyerne bytter farve
Nye tavler – nye spejle.
Svalerne danser sommeren ud.

Erik Knudsen

REDIGERET AF
THOMAS BREDSDORFF

S

eptemberdigte plejer at handle om, at sæsonen
slutter, og skodderne smækkes i. Men ikke hos
Erik Knudsen. Den pessimistiske knark så altid lyspunkter. Netop nu, på vej mod mørket, er det tid til opbrud. Liv bliver født, fremtids mål bliver sat, noget er i
gære. Der er liv forude. En dejlig opsang til os, der hænger med næbbet over, at vinteren venter.
thomas.bredsdorff@pol.dk

Digtet stod i Socialdemokraten 23. september 1951. Året
efter optog Erik Knudsen det i sin bog ’Galileis kikkert’.

AF MAREN UTHAUG
19. SEPTEMBER - 10. NOVEMBER
4 - 10 ÅR
KENDER DU DIN NABO ?

Den kan godt være, at
dem, der får aborter, er
nogle røvhuller. Men dem,
der gør ting som det her,
virker egentlig som tifold
så store røvhuller.
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