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Norsk rap-duo i Bollywood-film

Mister sponsor

De to norske hiphopveteranene
Don Martin (bildet) og Jester fant
et noe uvanlig sted å spille inn sitt
nye album.
I februar i år dro de fra den kalde
Oslo-vinteren til Mumbai i India.
Etter at de hadde spilt inn 15 spor
til sin kommende plate «Jester og

Hip hop-artisten Chris Brown har
mistet sin sponsoravtale med en
tyggegummiprodusent. Det er
tyggegummiprodusenten Wrigley som har avsluttet sin
kontrakt. Brown sa seg onsdagskyldig i å ha banket opp sin tidligere kjæreste Rihanna.

Don Martin sikter på månen og
lander på taket», samt et par musikkvideoer, gikk turen hjemover.
Men på veien ble de stoppet av
et filmteam fra Bollywood, som
mente at de passet perfekt som
hotellgjester i komedien «Showman (King Con)».

PÅ STUEVEGGENE: Kari Rindahl Endresen (t.h.) har hengt opp sine akvareller på veggene i huset til Gunn Jensberg som sammen med sin mann Kjetil har invitert Endresen til å vise sin akvareller her under årets Kalottspel på Rundhaug.
Foto: Stein Wilhelmsen

Tromsøkunstneren har flyttet inn i privathus:

Utstilling i stua
Dette har Tromsøkunstneren Kari Rindahl Endresen aldri
gjort før. I går åpnet
hun sin utstilling
med akvareller i et
privathus i Målselv.
Tekst: Stein Wilhelmsen
stein.wilhelmsen@nordlys.no

Endresen har avsluttet sin epoke
som NRK-reporter ved NRK
Troms og er nå billedkunstner på
heltid.

Årsaken til at hun nå stiller ut 26
akvareller hos familien Jensberg er
at Gunn har invitert henne til å gjøre det. «Fem minutter unna»er navnet på utstillinga i Galleri Bakken
bare et par minutter fra Bakkehaug
skole der Årets kalottspel foregår.
I går ettermiddag åpnet Gunn
Jensberg dørene for publikum. Det
er ikke første gangen hun har ei slik
utstilling i huset på Rundhaug. For
to år siden hadde kunstneren Gunn
Vottestad også sine bilder på veggene i dette huset på Bakkehaug
under kalottspelet i Målselv.

Oppdaget Karis bilder
Gunn som selv er levende opptatt

av kunst forteller at hun for ei s
stund tilbake oppdaget Kari og hennes bilder.
– Jeg har veldig sans for akvarell, og likte umiddelbart hennes
teknikk og måte å male på. Det
var en kraft i bildene som tiltalte
meg. Derfor dristet jeg meg til å
ta kontakt med Kari, og utstilling
ble det. Nå er champagnen lagt
på kjøling til de første gjestene
kommer, sa Gunn da Nordlys
møtte de to går.
– Jeg fikk en kjempegøy mail fra
Gunn der hun fortalte at hun har
fulgt med meg ei stund. Og det syntes jeg jo var smigrende, forteller
Kari. Det hele har altså endt med at

Gunn har fjernet alt fra veggene til
fordel for 26 akvareller fra Kari.

FAKTA

Tror på godt besøk
De to håper på godt besøk under utstillingen.
– Jeg har bilder utstilt ved en rekke gallerier i Nord-Norge og har
hatt flere utstillinger. Dette likevel
er noe spesielt og sært. Og ikke
minst er det modig gjort av Gunn.
Før fikk jeg fortelle om mine ting
på radioen – nå prøver jeg å gjøre
det gjennom bildene mine. Jeg kom
til et punkt der jeg måtte velge
mellom to kreative jobber som sto
ved siden av hverandre. Valget falt
på kunsten.

■ Kari Rindahl Endresen stiller
med salgsutstillinga «Fem minutter unna» hjemme hos
Gunn og Kjetil Jensberg på
Rundhaug under Kalottspel
09 i helga.
■ Endresen som forlot sikker
jobb i NRK og valgte å prøve seg
som kunstner har hatt stor suksess det siste året i hjembyen.
■ Tromsøkunstneren har sine
malerier utstilt ved Krane galleri i Tromsø, men har i tillegg
jevnlig utstilte bilder i gallerier
flere steder i Nord-Norge.

