
FLENSBORG AVIS — Tirsdag 22. september 2009 — 18KULTUR

Udstilling. Anne Lass er
født og opvokset i det
danske mindretal i Slesvig.
For to år siden blev hun
færdiguddannet i kunst-
fotografi på Folkwang
Hochschule i Essen. Nu er
hun tilbage på Stadtmu-
seum i sin hjemby med en
fotoudstilling.

SLESVIG. Alt ser så harmløst ud på
Anne Lass’ fotos. Men dvæler man
lidt ved dem, viser det sig, at der al-
tid er et eller andet. Noget mere. No-
get uudtalt.

Og selv om billederne er dokumen-
tariske, kan de sjældent placeres
hverken geografisk eller historisk.

Stadtmuseum i Slesvig viser i ef-
teråret en udstilling med et bysbarn,
der inden for kort tid har drevet det
til en hel del med fotografiet. Anne
Lass er født i Slesvig i 1978, moderen
er dansk, faderen tysk, hun gik på
dansk skole og blev student fra Du-
borg-Skolen i Flensborg i 1997. I dag
bor hun i Berlin efter sin fotografud-
dannelse med speciale i dokumen-
tarfotografi. Uddannelsen tog hun
på Folkwang Hochschule i Essen. En
uddannelsesretning, som ikke findes
magen til i Danmark.

- Derfor faldt mit valg på den ty-
ske fotouddannelse. Der er langt
større tradition for dokumentarfoto-
grafiet i Tyskland. I Danmark er der
også mulighed for at tage en solid
fotouddannelse, men den retter sig
mod billedjournalistikken – typisk
den slags med sort-hvide fotografier
med store kontraster, siger Anne
Lass.

Uddannet på Folkwang
Før Anne Lass begyndte på sin ud-
dannelse i Essen var hun på en høj-
skole ved Skive og en daghøjskole i
København. På Folkwang Hochschule
tog hun i 2007 diplom med udmær-
kelse hos professor Jörg Sasse. Hun
har vundet flere store priser, blandt

andet »Canon Profifoto Förderpreis«
(2008), »Epson Art Photo Award«
(2005 og 2006) og »Talents« (2009).

Mesterlig leg
Anne Lass’ fotos er i farver. Blot tre
af udstillingens billeder er taget di-
gitalt. Resten er taget analogt, altså
på gammeldags facon. Anne Lass af-
leverer sine farvefilm til fremkaldel-
se, scanner dem og behandler bille-
derne ganske lidt i Photoshop.

- Når man tager billeder digitalt,
er der en tendens til, at man tager
alt for mange billeder af nogenlunde
det samme motiv. Med det analoge
kamera nøjes man som regel med et.
Derfor får jeg også ofte motivet i ét
forsøg, siger Anne Lass.

Når man betragter hendes billeder,
bliver man lidt af en voyeur – for
man ser som regel det hele på en af-
stand.  Den mesterlige leg med de
forskellige betydningsniveauer får
betragteren til at sætte spørgsmåls-
tegn ved, om de skildrede personer
og steder er virkelige. Men det er de.
Intet er opstillet.

- Jeg griber aldrig ind og placerer
ting eller elementer i et motiv, lige-
som min efterbehandling er minimal.
Men det er nu ikke fordi, det har så
stor betydning. Jeg har aldrig troet

på sandheden i fotografiet, siger An-
ne Lass.

Titlen »Wandeln« gemmer på flere
betydninger. Anne Lass vandrer selv,
når hun fotograferer – hvad enten er
er i det amerikanske Midtvesten, Au-
stralien, Italien eller i Tyskland. Men
også betragteren kan tage med på
en vandring til motiver, hun ikke har
ventet længe på, men taget i det
korte øjeblik, de var der.

Paradoksalt nok giver billederne
det indtryk, at de er iscenesatte. At-
mosfæren virker af og til surrealistisk

som på et af billederne, hvor der går
heste rundt i et øde bylandskab – el-
ler et andet, hvor unge mænd på et
klippeparti betragter en kvinde i bi-
kini.

Uvirkelige gadebilleder
Gadebillederne fremstår som næsten
uvirkelige i hendes fotografier og il-
lustrerer, hvordan vi indretter vore
bylandskaber. De er lavet for menne-
sker, men er appellerer alligevel ikke
til mennesker. Hendes motivvalg ser
ofte nemme ud, men underneden er

der en anden stemme, som vækkes,
en uro, der står i kontrast til lyset på
billederne. Udstillingen er blevet til i
et samarbejde med Kunstmuseet
Brundlund Slot i Aabenraa, hvor den
vises 8. maj-12. september 2010. 

Stadtmuseum Schleswig: Wan-
deln. Udstilling med fotos af Anne
Lass. Varer til den 22. november.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Her bliver man til en voyeur

Aflejringer af brokker af tankegods.Udrangerede togvogne i Chicago.

Anne Lass’ foto er ikke opstillet, selv om det kunne se sådan ud. Hvorfor står pigen dér? Hvad laver hun med sin bikini? Hvad venter de unge mænd på?

Tyngdeloven synes sat ud af kraft. Det blå felt i billedet føles svævende. Gadebilleder fremstår næsten uvirkelige i Anne Lass’ kompositioner.


