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ÅRETS BESTE FILM:
Rolling StoneMagazine

har kåret filmen «Drive» til årets
beste. Danske NicolasWinding
Refn har fått mange heders-
utmerkelser for filmen, som
også er på VGs og Dagbladets
liste over årets beste filmer.
– Den danske regissør Nico-

lasWinding Refn setter en
ikonisk Ryan Gosling (bildet)
bak rattet i en hektisk kamp
mellem det gode og dets mot-
setning, skriver Rolling Stone
Magazine. Bak «Drive» fulgte
«The Artist», «The Descen-
dants» og «Moneyball».

Foto: Stella Pictures

KUNST: «Out on a Limb» he-
ter en utstilling med fem kunst-
nere i Galleri Ramfjord, Oslo. To
av dem, Ellen Bang ogGitte Dæh-
lin, sprang ut som talenter ved
skulpturlinja på Vestlandske
Kunstakademi i slutten av 70-åra.

Ansporet av lærerne Bård Breivik
og Steinar Christensen kom duo-
en til å gjøre sitt for miljøet i Ber-
gen. Dæhlin deltok på Parisbien-
nalen i 1980. Bang ble stimulert
til å ekspandere internasjonalt
gjennom stipendopphold på Mo-
MA-filialen, PS1, Long Island no-
en år etter.
«Ellen var min beste student

noensinne», sier eksprofessor
Christensen. Gjensynet med
hennes «Gråbeinflokk» viser at
det ikke er tomme ord. Galleri
Ramfjord har fått låne installasjo-
nenmedde sju ulvene fraUniver-
sitetet i Bergen. Den ble Bangs
første offentlige kommisjon.
Galleri Ramfjords rom med

ventilasjonskanaler montert un-
der taket er ikke enkelt å manøvre

i for demagre, skabbete dyra i stål,
netting og polyester. Mot hind-
ringene i rommet skapes en an-
nerledes skulpturell situasjon
enn iBergen.Dendobbelte karak-
teren av å jage/være jaget blir mer
kompleks.
Bang fikk seinere oppdrag i et

lyst rom, der hun bardunerte en
marin, gjennomsiktig form i
pleksiglass. Den har sin skygge av
labradorstein på marmorgulvet.
Hun laget også karper av betong,
som står stødig på breie finner i ei
sandkasse. Barn finner glede ved
dem.
På et siste foto befinner Ellen

Bang seg bak en skulpturformet
som store, hvite hvalknokler.
Fram til 31. desember kan hun

minnes under ulveflokken.
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ULV, ULV:Utsnitt av Ellen Bangs «Gråbeinflokk».


