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Nogle gange under arbejdet mødte Viggo Rivad kunstnere på sin egen alder, som han fra starten var på bølgelængde med. -Vi havde haft de samme oplevelser, fattig barndom, ingen
eller kun lidt uddannelse, tidligt ud at arbejde med alt muligt for at tjene penge. Krig, besættelse, eftertid, kamp for at få lov til at udfolde sig med kunstneriske ambitioner. Fiasko-
er, anerkendelser, succeser og forklaring.

Udstilling. Viggo Rivad
har været på besøg hos
100 danske billedkunst-
nere for at skildre dem
med sit kamera. Nummer
101 er ham selv - og så
frabeder han sig at blive
kaldt kunstner. 

FLENSBORG. Lad være med at
tegne Muhammed. Og lad være
med at sige til en kunstner, at det
ikke er kunst, hvad han/hun la-
ver.

Selv en amatørmaler sender

pressemeddelelser til avisredak-
tionerne og titulerer sig som
kunstner efter et par separatud-
stillinger på plejehjemmet.

Men fotografen Viggo Rivad
beder dog noget så inderligt om,
at vi ikke kalder ham for kunst-
ner. Han går rundt på Dansk
Centralbibliotek og beundrer op-
hængningen af sine 101 kunst-
nerportrætter.

- Jeg er fotograf og ikke kunst-
ner. En kunstner skaber noget ud
af ingenting. Jeg skaber noget ud
af noget, der er i forvejen der.
Om jeg så gør det godt, det kan
man altid diskutere, siger Viggo
Rivad, der heller aldrig har villet
leve af sine fotos. Så han fortsat-
te det meste af sin tilværelse med
at køre taxa i Københavns gader
- men blev samtidig sat på fi-
nansloven af, tjah, Statens
Kunstfond.

En lille smule modsiger han
også sig selv. Den aktuelle
særudstilling hedder »101 dan-
ske billedkunstnere«, og nummer
101 er såmænd bagmanden selv.

- Det er ligesom, når super-
markederne sælger en vare til
999 kroner. 101 lyder bedre end

100. Og så har jeg selvfølgelig ta-
get fire fotografer med blandt
billedkunstnerne - fire fotogra-
fer, der er med på finansloven. Vi
fotografer er altid blevet be-
handlet som sådan en lille paria,
der er kommet med på afbud.
Derfor skylder jeg at give mit fag
en plads, siger Viggo Rivad.

Afslag på Politiken
De 101 danske kunstnere (som
han altså så alligevel ikke be-
tragter sig selv som en del af) er
fotograferet i deres atelier, i de-
res hjem eller på deres arbejds-
plads. Blandt kunstnerne er Carl
Henning Pedersen, Poul Anker
Bech, Arne Haugen Sørensen,
Trondur Patursson, Ib Braase,
Frans Kannik, Michael Kvium og
Wilhelm Freddie.

- Der er sikkert en kunstner,
der vil spørge: Hvorfor er den og
den med, men ikke jeg? Men det
er jo ligesom, hvis et skib synker.
Der er sgu’ kun plads til et be-
stemt antal i redningsbådene, og
det er tit et tilfælde, hvem der
kommer med i båden, siger Viggo
Rivad.

Tilfældet råder til en vis grad.

Som det også har gjort i Viggo
Rivads liv. Han er født i 1922 på
Nørrebro som den yngste af en
flok på fem. Moderen var alene,,
så det var trange kår, og alle
måtte hjælpe til. Som ung var
Viggo Rivad vild med at tegne,
men det blev aldrig til noget med
kunstakademiet.

I stedet blev det fotografiet, og
han var meget tæt på at få en
plads på Politiken - selv om han
hverken var udlært eller medlem
af Pressefotografforbundet. Det
var der dog i sidste øjeblik en
faglig bevidst fotochef, der fik
sat en stopper for. Og det var
måske også meget godt, mener
Viggo Rivad.

- En masse unge fotografer
kommer ind i faget med store
ambitioner og en masse kreative
ideer. De giver sig selv fuldt ud
til at begynde med, men går ofte
død på alle de rutineopgaver, der
følger med. Der gad jeg ikke se
mig selv. Derfor har jeg altid ger-
ne villet være økonomisk uaf-
hængig af mit fotografi. Jeg har
aldrig sagt ja til en opgave, der
ikke interesserede mig, siger
hverdagsfotografiets veteran.

For ikke at gå gå på kompro-
mis med det kunstneriske har
han kørt taxa. For en halv snes
år siden stod han stadig opført
som »droskevognmand« i
telefonbogen.

Respekt nødvendig
Arbejdet med at fotografere de
101 danske billedkunstnere har
været møjsommeligt. Aftaler
skulle i hus, nogle af kunstnerne
opførte sig som krukker, og Vig-
go Rivad måtte til både Færøer-
ne, Spanien og Nordjylland for
at fange kunstnere i deres miljø.

Men fotografen er blevet meget
klogere på malerne, og respekten
for deres arbejde er steget bety-
deligt.

- Jeg har haft mange rigtig go-
de samtaler med kunstnerne, og
når alt kommer til alt, er jeg nok
den, der har haft mest ud af dem.
Tidligere virkede meget maleri
lidt tilfældigt på mig, men det
kan jeg nu bagefter kunstnermø-
derne se, at det ikke er. Samtidig
har mange kunstnere en meget
stor grad af selvkritik, også fordi
de gerne selv vil have en respekt
for det, de laver. Det, synes jeg,

At have råd til at sige nej 
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En masse unge fotografer kommer
ind i faget med store ambitioner og
en masse kreative ideer. De giver
sig selv fuldt ud til at begynde med,
men går ofte død på alle de rutine-
opgaver, der følger med.

” Mange gange 
er det de
største kunst-
nere, der op-
fører sig mindst
ukunstlet.

”


