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Superfamily kommer til 
Bergen og Kvarteret på fredag 
med et rykende ferskt album 
i sekken. Bandet har etablert 
eget plateselskap, der også 
deres nyeste album «All 
American» ble produsert og 
spilt inn. Poprockbandet står 
blant annet bak hiter som 
«The Radio Has Expressed 
Concerns About What You Did 
Last Night», «Taxi Dancing» og 
«Let’s go dancing». Publikum 
er lovet et show med video-
kunst, loddtrekninger, blod, 
skrik og poplåter fra seks 
eksentriske mossinger.  

Superfamily 
med ny plate

Dale of Norway mottok tirsdag 
Oslo Fashion Awards ærespris. 
Fagjuryen mener den norske 
produsenten av ullgensere har 
lykkes med å fornye og redde 
et stykke norsk historie.

Dale of Norway’s hovedeier 
Hilde Midthjell tok imot pri-
sen, og mener det betyr mye 
for bedriften. 

– Det er morsomt at mote-
bransjen har lagt merke til 
oss. Vi har fokusert mot tradi-
sjon og sport, men mer nå er 
det mer mot moderne plagg, 
sier Midthjell. 

Hun mener at prisen vil 
bety mye for dem både i Nor-
ge og internasjonalt. 

– Vi har hatt veldig god dis-
tribusjon i USA og Nord-Ame-
rika, mens i Norge er det vært 
mer mot turister og mindre 
mot nordmenn. De vet ikke 
hvor mye vi har fornyet oss, 
sier hun.

Dale of Norway har nå tatt 
en helomvending og laget let-
tere og mer brukervennlige 
plagg. 

– Vi vil fortsatt ta vare på Da-
le-uttrykket men tilbyr også 
en mer moderne look. Målet 
er at folk ser at vi gjort, samt 
nå det norske markedet. 

Ærespris til 
Dale-bedrift

STOLT: Hilde Midthjell. 
 FOTO: PRIVAT

Magne Furuholmen gir 
ut en bok på 400 sider. 
Dette er en samling av all 
kunsten han har gitt ut 
til nå, og viser ifølge For-
laget Press hvor allsidig 
han er som kunstner.
Den tykke boken viser 
kunstnerskapet fra tidlig 
1990-tall og frem til i dag.

400

Populær kunst: Frodo Mikkelsen stiller ut i Bergen 

Frodo Mikkelsen 
mener sølvhode-
skallene hans har 
kommet hjem i 
Bergen. De har vakt 
oppsikt både i USA 
og Asia.

BERGEN/KØBENHAVN

Ann Kristin Ødegård
ann.odegard@ba.no

Med sine sølvbelagte hodeskaller 
har danske Frodo Mikkelsen banet 
seg vei til både Metropolitan Mu-
seum Of Art og Bergen Kunstmu-
seum. Utstillingen med skulpturer 
og malerier på Galleri s.e. har han 
kalt «Sølvbyen».

– Hvorfor?
– Da jeg besøkte Bergen for før-

ste gang ble jeg fortalt at byen har 
lange sølvtradisjoner. Fantasien 
bare spant videre, og plutselig så 
jeg fjellene, husene og hele byen 
som en gammel sølvmetropol. Så 
i mitt hode er hodeskallene hjem-
me her, forteller han til BA. 

– Fælt
Frodo Mikkelsen begynte sin kar-
riere som graffitikunstner.

Dansen har stor sans for graffi-
tipieces i sølv.

– For lenge siden var jeg inn-
om en gullsmedforretning og så 
at de solgte sølvbelagte roser, 
sparebøsser og babysko. Jeg syn-
tes det så fælt ut. Da begynte jeg å 
tenke på hvordan jeg kunne lage 
noe kult i sølv, sier Mikkelsen. 
Han ble også inspirert av Mexicos 
feiring av de dødes dag. Tidligere 
har flere kunstnere brukt hode-
skallen som en påminnelse om at 
alt forgår og alle skal dø.

– Den har en fin form. Og sam-
me hva som skjer i livet ditt: Når 
du dør, smiler du, påpeker dan-
sken. Idéen til bebygde hodeskal-
ler fikk han da han passerte en 
byggeplass i København der kno-
kler og hodeskaller stakk ut.  

– Ikke så alvorlig
– Hodeskallene mine er symbol på 
at vi dør og blir begravet, og en 
dag bygger kanskje noen et hus 
over deg. Jeg liker det, det er som 
livets hjul på en måte, synes Frodo 
Mikkelsen.

– Hvorfor er du så opptatt av 
humor i din kunst?

– Humor er veldig viktig, du 
kan komme langt med det og for-
telle viktige historier. Jeg håper at 
arbeidene mine vil nå ut til flere 
generasjoner, og at de kan se at 
selv store spørsmål som livet og 
døden ikke behøver å være så al-
vorlige. Smil, som hodeskallene, 
oppfordrer dansken.

Kan smile med 
hodeskallene

VEKKER INTERESSE: Danske Frodo Mikkelsen har solgt flere skulpturer og malerier i Galleri s.e. allerede. Galleriet solgte tre av ho-
deskalleskulpturene hans på Art Stage Singapore. FOTO: PRIVAT

INNKJØPT: Bergen Kunstmuseums direktør Erlend Høyersten med 
en av Mikkelsens hodeskalleskulpturer. ARKIVFOTO: BA

Samme hva som 
skjer i livet ditt: Når 
du dør, smiler du.
FRODO MIKKELSEN


