
Udstilling. Der skju-
ler sig alt for meget i
det små, så verden
bliver endnu større,
end vi troede, den
var. Det kan man
forvisse sig om på en
fantastisk fotoudstil-
ling i Slesvig.

SLESVIG. Det er fascina-
tion ved første blik. Og
nogle gange væmmelse,
når man læser billedtek-
sten ved siden af.

Ting, der kan være døde-
lige, får en æstetisk virk-
ning - for eksempel mikro-
fotografiet af koli-bakteri-
er, der er forstørret en
kvart million gange.

En biolog og en fotograf
viser i Stadtmuseum i
Slesvig, hvilken fantastisk
usynlig verden, menne-
skets øje går glip af. Nicole
Ottawa og Oliver Meckes
fra Baden-Württemberg er
i et grænseområde mellem
kunst- og videnskabsfoto-
grafi med den meget fæn-
gende udstilling »Micro-
scapes«.

Med den digitale teknik
raster-elektron-mikroskopi
forstørrer de små udsnit op
til 250.000 gange og åben-
barer et mikrokosmos og
en kompleksitet, de færre-
ste af os anede eksisterede.

Flid og
koncentration
Her er forstørrelser af haj-
hud, knoglemarv, et euka-
lyptus-blad, parasit-orme,
hvedeklid, røde blodlege-
mer, svampe, sommerfug-
levinger, flueøjne, snablen
på en dagsværmer, mos og
meget mere.

Det overrasker næppe
nogen, når Nicole Ottawa
og Oliver Meckes siger, at
sådanne fotografier fordrer
flid og koncentration, og at
processen er uhyre lang-
sommelig.

Billederne ville slet ikke
være mulige uden moderne
computerteknologi, og selv
om naturen leverer for-
lægget, kommer kunsten
ind i billedet ved udvæl-
gelsen af motiv og den ef-
terfølgende behandling.
Den kræver i øvrigt en om-
hygggelig selektiv farve-
lægning, da vi er nede i så

små størrelser, hvor dags-
lyset ikke kan få farver
frem.

Spændende
strukturer
Fotokunstnerne danner
også par privat og har hu-
set fyldt med værksteder. I
Reutlingen har de stiftet
deres eget firma. Her er
plads nok i det landlige,
hvor de dog samtidig er
tæt på universiteter og in-
stitutter i Stuttgart og
Tübingen. Deres proces
kan man se på en video,
som Stadtmuseum viser
sammen med fotografier-
ne.

Udstillingen kan gæster-
ne i øvrigt tage med sig
hjem i en folder til et par

euro.
Nicole Ottawa og Oliver

Meckes er bevidst gået
væk fra det alt for genken-
delige a la en myg, der er
forstørret til dinosaur-
størrelse. De to er gået
endnu dybere ned i størrel-
se ved at vælge udsnit fra
for eksempel en myg, så
beskueren ikke gætter sig
til, hvorfra fotografiet
egentlig stammer. Struktu-
rerne bliver det spænden-
de.

De to fotografer kan leve
af deres arbejder - blandt
andet ved at levere til ma-
gasinet Geo, der støtter
udstillingen i Slesvig. Bil-
lederne kan købes. Det bil-
ligste koster 1150 euro.
Men man kan jo også nøjes
med bogen »Faszinierende

Welt des Unsichtbaren«,
som Nicole Ottawa og Oli-
ver Meckes har udsendt.
Heri konstaterer de to, at
vi aldrig kommer til at se
alt i denne verden. Dertil
skjuler der sig alt for me-
get i det små, så verden
bliver endnu større, end vi
troede, den var.

Microscapes. Die fanta-
stische Welt des Un-
sichtbaren. Udstilling i
Stadtmuseum i Slesvig.
Kan ses til den 18. april.

Hans Chr. Davidsen

FLENSBORG AVIS — Mandag 26. januar 2004 — 8

Huden fra en haj - forstørret 580 gange.Et bladparti fra planten aloe - forstørret 5900 gange. Parasit-orme - forstørret 1700 gange.

Koli-bakterier - forstørret 250.000 gange. (Fotos: Nicole Ottawa og Oliver Meckes)

Det fantastisk usynlige

Snablen på en dagsværmer - forstørret 4000 gange.
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