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Lanserer egen parfyme
I flere måneder har
ryktene svirret om
at skuespiller Jennifer Aniston skal
lansere sin egen
parfyme.
Nå er nyheten
endelig bekreftet,
skriver People. Det
ferdige produktet
heter Lolavie, og
beskrives av Aniston
som en «ikke-parfymeaktig parfyme».

LUKTER GODT: Jennifer
Aniston. Foto: Scanpix

ELSKES:
Skuespiller Kim
Cattrall (bildet)
mener de fleste
kvinner hun
møter er betatt
av henne på
grunn av rollen
som Samantha i
«Sex og singelliv». De begynner som
11-åringer og slutter som 80åringer, sier hun ifølge femalefirst.co.uk.
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SLUTT: Melissa
Etheridge har avsluttet sitt ni år lange
forhold til Tammy
Etheridge. Ifølge
People ligger det ikke
noe drama bak avgjørelsen, men paret
har sklidd fra hverandre den siste tida.
Det er fire-fem måneder siden paret
gikk fra hverandre,
men de skal begge
fortsatt ha foreldreansvar for barna.
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OVER: Melissa (t.v.) og Tammy
Etheridge.
Foto: Scanpix

ÅPNET FOR VENNER: Ari Behn og en lang rekke av fotograf Per Heimlys kjente venner kom til vernissasje i går ettermiddag.

Foto: Jan Thomas Holmlund

Heimly åpnet bare for
Se og Hør ... og Ari Behn

Da Per Heimly solgte bilder av Ari Behn
til Se og Hør ble de
uvenner. I går slapp
bare ukebladet inn
da Behn kastet
glans over Heimlys
fotoutstilling.

FOTOUTSTILLING

Tekst: Jan Thomas Holmlund
jath@dagbladet.no

HOLE (Dagbladet): 40 minutter etter at utstillingen «Betwe-

en Angels and Demons» åpnet,
ankom Ari Behn et smekkfullt
Hole Art Center ved Sundvollen i går ettermiddag.
Behn ga kompisen Heimly
en varm klem, før han forsvant
raskt inn i lokalet som huser fotografens første separatutstilling.
Der var ukebladet Se og
Hør det eneste velkomne
mediet.

Ikke mottatt penger

Tidligere mangeårig manager for Per Heimly, nå presseansvarlig og initiativtaker
til utstillingen, David Mendoza, sier de ikke mottar
penger fra ukebladet for

eksklusiviteten til åpningen.
– Overhodet ikke. De fikk
være til stede fordi de har hjulpet til med en etterfest, som vi
setter stor pris på. I tillegg var
TV 2 inne for å følge en av gjestene, sier Mendoza.

Skapte uvennskap

I 2002 var det samme ukebladet kjernen til strid mellom
Behn og Heimly, da det kjøpte
private bilder av Behn fra fotografvennen.
Ifølge Håvard Melnæs’ bok
«En helt vanlig dag på jobben»
betalte ukebladet 250 000 kroner for bildene, som førte til at
Behn brøt kontakten med

Heimly og han ble uønsket i de
kongelige vennekretser av
prinsesse Märtha Louise.
Saken er nå for lengst ute
av verden, og i går koste
Behn seg med gamle venner
på kunstsenteret.

Samlet «Den nye vinen»

Prinsessegemalen var en av de
siste gjestene som dro fra den
godt besøkte vernissasjen. Utstillingsåpningen samlet også
den gamle kameratgjengen
«Den nye vinen», som herjet
norsk kulturliv på slutten av
90-tallet.
Foruten Behn og Heimly var
Alexander Stenerud, Jono El
Grande og Bertrand Besigye til

stede. Bare Owe Egon Grandics
manglet fra den gamle gjengen.

Heimly synes det var symbolsk passende at hele gjengen ble gjenforent for utstillingsåpningen, som omfatter malerier fra 1990 til
2010.
– Vi har vært en så tett gjeng i
tidligere år, og nå stiller jeg ut
bilder fra den perioden. Da er
det symbolsk kult, sier Heimly.
Han mener gutta i «Den
nye vinen» har utviklet seg
med åra.
– Nå er vi mer som en god
konjakk – mer solide og med
høyere alkoholprosent, sier en
fornøyd Heimly.

