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- Frans Kannik laver sådan lidt halvpornografisk kunst, og han ville gerne have, at jeg skulle fotografere
kvinden med skrævende ben. Det sagde jeg nej til. Hun skulle ikke tage al opmærksomheden fra ham, si-
ger Vigggo Rivad om billedet bag ham

Portrætterne af de danske kunstnere er taget på fersk gerning lige midt i akten. Der er malerpletter og stenhuggerstøv, blæk og gips og
atelierer af meget forskellig art. Og så er der kontakt og gensidig respekt mellem fotografen og de fotograferede - noget, som det af og til
krævede flere dages hårdt arbejde at etablere. 

er meget vigtigt: At vi selv respek-
terer det, vi laver, siger Viggo Ri-
vad.

Tynd mave
En af de kunstnere, der gjorde et
stort indtryk, var afdøde Wilhelm
Freddie.

- Mange gange er det de største
kunstnere, der opfører sig mindst
ukunstlet. Det tog mig kun en
halv time at fotografere ham. Der-
efter var jeg hos ham i flere timer,
og den fik så hatten passede. Et af
temaerne var, hvad vi gjorde, når
vi var i udlandet og havde tynd
mave. Wilhelms opskrift var opi-
um og en veltilrettelagt rute tæt
på ordentlige toiletter, husker
Viggo Rivad.

Carl Henning Pedersen brillere-
de ved at komme flere timer for
sent til aftalen, og da han endelig
dukkede op, fik Viggo Rivad be-
sked om at fordufte. »De tager au-
raen af mine billeder, hvis De fo-
tograferer«, lød det fra Carl Hen-
ning Pedersen.

- Underligt at opføre sig på den
måde. Han kommer da selv fra
små kår, ligesom jeg gør. Jeg knip-
sede ham to gang, og så gik jeg

min vej. Da han så billederne i
den kunstbog, de var beregnet til,
spurgte han, om ikke han kunne
få nogle kopier. Han ville nemlig
gerne bruge dem, ler Viggo Rivad.

Billedhuggeren Robert Jacobsen
tilbragte han en hel uge med i en
stor hal i Jægersborg, hvor »Store
Robert« var i gang med at male
over 100 glasplader.

- De første par dage sagde han
stort set ikke noget til mig. Senere
sagde han til mig, at vi jo lige
først skulle se hinanden an. Da
han fandt ud af, at jeg gik meget
højt op i mit arbejde, blev jeg ac-
cepteret. Da sagde han, at han
havde fået respekt for mig, og han
opførte sig ligetil og meget ukom-
pliceret, husker Rivad.

Ros til ophængningen
Han roser i øvrigt ophængningen
på Dansk Centralbibliotek i
Flensborg - som han ikke selv har
stået for. Lokalerne er lyse og
venlige, og flere af Rivads fotos er
kopieret over på fotostater, der
bryder med udstillingens fotogra-
fier. Billederne er tilmed uden
spejlende glas, fordi de er monte-
ret med dobbeltklæbende tape på

pap. Ophængningen har Slesvigs
Danske Kunstforening stået for.

En lille krølle er, at kunstneren
Ib Braase er kommet op at hænge
lige ved siden af døren ud til cen-
tralbibliotekets indergård. Ude i
gården står det værk af Ib Braase,
der for snart 17 år siden skabte et
vældigt furore i den sydslesvigske
kunstdebat.

Ud over kunstnerfotografierne
vises billeder fra Viggo Rivads
rejser til blandt andet Egypten og
Tyrkiet.

Og som udgangsreplik når Viggo
Rivad at få følgende statement:

- Jeg har helt og aldeles intet
imod opstillede fotos. Når jeg si-
ger det, spørger folk mig: Hvordan
kan du dog sige det, Viggo? Mit
var er, at der er ligesom film, der
også er opstillede levende billeder.
Hvorfor må jeg ikke iscenesætte
noget for at udtrykke det, jeg ger-
ne vil udtrykke? 

Udstilling på Dansk Central-
bibliotek i Flensborg: Viggo Ri-
vad - 101 danske billedkunst-
nere. Varer til den 4. marts. Ar-
rangør: Sydslesvigs danske
Kunstforening.

Det går
nedad med
økonomien
Generalforsamling.
Sydslesvigs Danske
Kunstforening trækker
masser af gæster til ud-
stillingerne. Men der er
ikke penge nok til at
holde aktivitetsniveauet.

FLENSBORG. Enten skal der
flere penge i kassen - eller skal
der skrues ned for aktiviteterne
i Sydslesvigs Danske Kunstfor-
ening.

Sådan lød meldingen fra for-
eningens formand på general-
forsamlingen på Dansk Cen-
tralbibliotek. Den blev holdt
kort før åbningen af den ny
særudstilling med Viggo Rivads
fotos.

- Hjørnestenen i økonomien
er først og fremmest det årlige
tilskud fra Sydslesvigsk Fore-
ning, men også medlemskontin-
gentet og provision ved salg af
kunstværker skaffer os indtæg-
ter. De store udgiftsposter er
stadig transportudgifter og om-
kostninger til tryksager, sagde
formand Hans Jessen.

Det går nedad for foreningen
rent økonomisk. En almindelig
udstilling koster i gennemsnit
3000 kroner. Indtægterne er på
cirka 6000 euro om året, mens
foreningens mål er at kunne
præsentere tre-fire udstillinger
på årsbasis.

Klar stigning
Sydslesvigs Danske Kunstfore-
ning viser netop nu årets første
udstilling med Viggo Rivads fo-
tos af »101 danske billedkunst-
nere«. Årsmødeudstillingen i
juni bliver med tre unge
færøske kunstnere, som fore-
ningen har fået anbefalet af

den aner-
kendte
færøske ma-
ler Zacharias
Heinesen. Til
november
præsenterer
kunstforenin-
gen fire
kendte jyske
kunstnere,
Eric Winkler,
Jørn Særker
Sørensen, 
Leif Kath og

Jesper Rasmussen.
Mens det halter med økonomi-
en, har kunstforeningen haft en
klar fremgang i antallet af be-
søgende. I 2005 trak de fire ud-
stillinger 2973 besøgende, det
vil sige et gennemsnit på 743
per udstilling. Det er helt gratis
at besøge foreningens udstillin-
ger.

- Det kan vi kun være tilfred-
se med. Det er en klar stigning i
forhold til sidste år, da det gen-
nemsnitlige besøgstal på 662
per udstilling. Den betydelige
interesse for vore udstillinger
viser, at arbejdet kan betale sig,
sagde Hans Jessen på general-
forsamlingen.

En af de udstillinger, der i
2005 virkelig trak folk af huse,
var Günter Grass’ litografier
med motiver til H.C. Andersens
eventyr. Desuden viste forenin-
gen sidste år en retrospektiv
udstilling med værker af den
afdøde Flensborg-maler Holger
Hattesen, en keramikudstilling
med Peder Rasmussen fra Has-
lev og en samarbejdsudstilling
med blandt andet Nordisk In-
formationskontor i Flensborg,
der viste Thor Gislason og Jóni-
na Gudnadóttir.

Sydslesvigs Danske Kunst-
forening har 240 medlemmer.

Hans Chr. Davidsen

Hans Jessen.
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