
UKENS ANBEFALING
Visste du at verdens nest beste gitarist 
på tredvetallet het Ray Emmet? Ikke jeg 
heller.. Det er fordi Woody Allen har diktet 
opp denne høyst troverdige historiske 
skikkelsen.

Ketil Gutvik.
Sweet and Lowdown er en utrolig film med saftig 
tredvetalls-nostalgi.
Filmen er lagt opp som en dokumentar over den 
historisk fiktive jazzgitaristen Ray Emmet. Kjente 
jazzkritikere (og Woody Allen) forteller historier 
fra Emmets liv med en slik overbevisning at man 
fort glemmer at mannen ikke er en reell historisk 
person. Disse historiene er filmatisert med Allens 

brilliante grep og Emmet er personifisert gjennom 
Sean Penns fantastiske rolleskikkelse.
Woody Allen er selvsagt jazzmann nok til å 
feste komikken som ligger i alle klisjeene rundt 
jazzmusikere. Sean Penn spiller rollen med 
enorm overbevisning og gjør dette til fantastisk 
artig filmopplevelse. Det hjelper selvsagt for oss 
som er litt ekstra glad i musikk at soundtracket 
er i toppform. Her er Howard Alden i førersetet 
og sammen med de fantastiske klærne, bilene 
og alle de andre 30-talls effektene er musikken 
svært troverdig. Dette er topp underholdning 
for alle som er glad i musikk, og kjenner du en 
musiker som er litt for mye musiker blir dette enda 
morsommere.

Gutvik Ukentlig - 
kino nå?
Håkon Kornstad 
spilte solo for 
en stappfull 
lillebar forrige 
tirsdag. Publikums 
øyeblikkelige 
bonusreise 
ble høyoktans 
kvartett-
improvisasjon fra 
Møster, Nilssen-
Love, Flaten og 
Gutvik. 

Stian Lillibarius
(Oslo, 24.08.04) Supergruppen fikk malingen til 
å skrelle av veggene i lillebar, og allerede onsdag 
var full opppussing et faktum.
Nå blir det kinoseter og nye farger på veggene 
i det kjekke lille rommet alle spør om hvor er.. 
Med konsertserien Gutvik Ukentlig har Ketil 
Gutvik for alvor gjort Blå til en flersceners 
klubb, og er med på å forsterke klubbens 
renomé som arena for musikk som vil et annet 
sted. Gutvik Ukentlig er Blås sommerblomst. 
Gutvik Ukentlig er det et sommerdovent 
Oslofolk trenger av utfordrende og spenstig 
kulturell input i årets aller deiligste måneder. 

Denne uken spiller Ketil med den fantastiske 
altsaksofonisten Klaus Ellerhusen Holm. De to 
hadde sitt musikalske førstemøte i en bursdag 
for to år siden har siden den gang spilt flere 
konserter i Norge og Sverige. Når bass og 
trommer representeres av Eivind Opsvik Og Per 
Oddvar Johansen vet alle kjennere et dette blir 
en knallgod kveld. God film!

NESTE ARRANGEMENT (31.08):
Mats/Mats/Kjetil/Ketil (Monstad/Eilertsen/
Møster/Gutvik
SISTE ARRANGEMENT (7.9):
Gutvik&Hana Drumensemble
(gitar/gitar/trommer/trommer)

UKENS VINTIPS

(RØDVIN) Riveyrac Côte du 
Roussillon 2003 20132, kr 84,-

Hmm.. Ikke lett å finne 
god Fransk vin for under 
hundrelappen. Men, regionen 
Languedoc hjelper oss med 
dette. Riveyrac er selvsagt ikke 
noen enorm vinopplevelse, 
men den er imidlertid noe av 
det mest imponerende jeg har 
smakt på lenge i dette prisleiet. 
Høstens billigvinner?

Lillebar Tidene
IMPROVISERT JAZZ I LILLEBAR PÅ BLÅ, BRENNERIVEIEN 9 - OSLO. HVER TIRSDAG KL.1900 NR.05 2.ÅRGANG BILL/LØSSALG 50,-

UKE 36, TIRSDAG 24. AUGUST 2004 

Les mere: www.gutvik.com/ukentlig 

EIEFILM?

Før leide man film, og var 
den god leide man den en 
gang til, og igjen. Idag kjøper 
vi vel snart mer film enn vi 
leier, fordi dvd er så bra og 
billig.. eller? Hvor mange 
ganger ser du egentlig 
filmene du kjøper?

Det er noe litt Ikea-aktig over det hele. Vi kjøper 
en haug med ting vi strengt tatt ikke trenger å eie 
fordi alt for mye framstår som et kupp man ikke 
kan la gå fra seg. 
Jeg hadde aldri trodd dette ville skje meg, men jeg 
har faktisk også begynt å samle på filmer. Jeg liker 
allikevel å overbevise meg selv om at jeg ikke er en 
del av Ikea-bølgen. Dette er filmer som har en helt 
spesiell verdi for meg. Noen så jeg for over 10 år

..blir man slik av å spille i Lillebar, eller må man være slik på forhånd for kunne spille der. Du kan jo ringe Paal 
og spørre?

siden og selv om jeg på mange måter har glemt 
dem, føles det som om de traff et eller annet i livet 
mitt akkurat den gangen. Det er klart jeg vil eie 
disse, på linje med alle Miles Davis skivene (som 
også har hatt uvurderlig betydning i livet mitt..). 
Det er allikvel ikke alltid begeistringen blir like stor 
når jeg kommer hjem og ser filmer som er direkte 
uskjarmerende datert i Hollywoods åttitallsestetikk. 
Trenger jeg å eie denne erkjennelsen. Men hva med 
klassikerne da? Eller valg av film etter regissør, eller 
skuespiller. Det må da være noe annet?
Jo, det kan det være.. Derfor har jeg snart flere 
Woody Allen filmer enn alle de andre til sammen, 
og det er jeg fornøyd med. Selv om jeg ikke ser dem 
hver uke, så vet jeg at kommer til å se disse igjen, 
gang etter gang, sammen med nye venner (som 
kanskje ikke har sett dem før) fordi dette er filmer 
med flere lag som aldri mister sin aktualitet. Ukens 
anbefaling er en Woody Allen film.

Ketil Gutvik


