
Ikke siden Kurt Nilsen ble 
sjikanert i World Idol, har en 
artist kunnet være så sikker 
på seier.   

KOMMENTAR
  ■ Vi snakker om Carl Espen Thor-

bjørnsen og den norske fi nalen i Me-
lodi Grand Prix.

  ■ I bunn ligger en fi nfi n ballade. En 
låt som gjennom bergenserens in-
derlige stemme skiller seg fra alt han 
konkurrerer mot. Men om han vin-
ner handler det om mer. Ikke minst 
om at vi som elsker å hate konkur-
ransen da vil føle at vi har vunnet litt 
over den.

  ■ For Grand Prix-konseptet er fun-
damentert på sviktende troverdig-
het. Å konkurrere i musikk, for så å la 
fl ertallet avgjøre hvilken opplevelse 
som er størst, vil for bestandig være 
ulogisk. I alle fall for den som mener 
at musikk er noe av det mest person-
lige vi opplever. Men troverdigheten 
halter også fordi selv vinnerne ofte 
har vist seg så forgjengelige. Carl Es-
pen er et motstykke til dette.

  ■ Om han vinner handler det også 
om en slags underdoghistorie. Han 
er håndverkeren, dørvakten, debu-
tanten som måtte stå skolerett for 
Grand Prix-produsentene i en vokal-
test. Fordi de trakk den såre stem-
men hans i tvil. Hjem ble han også 
sendt, for å øve mer før de kunne 
godta ham. Og så åpner han mun-
nen fra scenen og gir oss frysninger. 
Sånne revansjer får i seg selv folket 
til å stemme.

  ■ Og det handler ikke minst om en 
fyr med en lavmælt, troverdig yd-
mykhet. Og om søskenbarnet, ber-
gensmusikeren Josefi n Winter, som 
ikke bare har skrevet en fi n tekst og 
melodi, men som fra scenen gråt 
som et barn. Visst var hun lykkelig 
for at fetteren hadde fått fl est stem-
mer og fi naleplass, men mest var det 
et uttrykk for alt han hadde mestret. 
Den ektheten kan verken spilles el-
ler kjøpes for penger. Sånn blir de et 
motstykke til det overfl adiske.

  ■ Så ikke siden Kurt Nilsen stilte 
med rørleggersprekken mellom ten-
nene og vant World Idol, som under-
dogen med den store stemmen, har 
jeg vært sikrere på svaret på Carl Es-
pens spørsmål: «Ask myself, what 
comes next?» Det er København det, 
og den internasjonale 
fi nalen i mai.

Et fyrtårn i tre viser våte sjeler vei 
på Festplassen. New York-kunstne-
ren Terence Koh står bak.
Et fyrtårn hugget ut av en 
trestamme lyser opp grusen på 
Festplassen. Kunststjernen Terence 
Koh markerer seg i bybildet også 
gjennom en båttur mellom 
galleriene Tag Team og Entrée ved 

Damsgårdssundet. Tidligere har 
han sjokkert kunstverdenen med 
seksuelle verker. 
Kurator Espen Johansen har 
skrevet masteroppgave om 
kunstneren, og fi kk ham til byen. 
Koh stiller ut i både Tag Team og 
Entrée.

– Galleriene ligger ved vannet, 

og Terence syntes en båttur på 
Damsgårdssundet var en fi n måte å 
binde dem sammen på, forteller 
kuratoren. Koh ønsket også å sette 
opp en fyrtårnskulptur i det 
offentlige rom, som en del av 
reisetemaet. Den femte delen av 
utstillingen «Sticks, stones and 
bones» er en bok i trebåten som 

frakter publikum. Randi Grov 
Berger i Entrée synes det er stort å 
få Koh til Bergen.
– Det er veldig spennende at den 
første soloutstillingen hans i Norge 
skjer i Bergen, og ikke i Oslo, og i 
kunstnerstyrte visningsrom og 
byrom i stedet for i kunstinstitusjo-
ner.

Kunststjerne markerer seg i byrommet

LYSER: Fyrtårnskulptur av Terence 
Koh midt i byen. FOTO: V. LANGELAND

SPENT: – Linnea og Mo er sterke utfordrere med veldig gode låter. Det blir veldig spennende, sier Carl Espen Thorbjørnsen før MGP-fi nalen i kveld. FOTO: VIDAR RUUD/ANB

 � Håndverkeren og dørvakten synger for seier

– JEG HAR MER Å GI

te frem noe i meg for å gjøre 
det, forteller Carl Espen.

Linnea Dale og Mo regnes 
som hans største konkurrenter.

– Begge de to er sterke utfor-
drere med veldig gode låter. Det 
blir veldig spennende, sier han. 

– Har du tro på at du kan vin-
ne MGP-fi nalen?

– Jeg tror kanskje jeg har det 
som skal til. Men jeg kan ikke 
spå noe som helst. 

Ekstra giv
– Gir det deg ekstra pågangs-
mot at du fi kk fl est seerstem-
mer i den tredje MGP-semifi na-
len?

– Ja, jeg tror alle kjenner at de 
får ekstra giv av det, sier Carl 
Espen Thorbjørnsen.

Han føler ikke at han har for-
andret seg så mye.

– Jeg er samme fyren som dro 
til Oslo for snart to uker siden. 
Men MGP har vært en vanvittig 
døråpner. Det er veldig kjekt at 

sangen har fått sitt eget liv 
utenfor MGP.

– Hva gir musikken deg?
– Den er veldig viktig for meg. 

Det er kjekt å drive med noe jeg 
virkelig brenner for. Jeg får se 
om jeg kanskje kan leve av det i 
noen år, sier Carl Espen.
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