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Fotoudstilling. Stadtmuseum i 
Slesvig genoptager sin serie med 
fotoudstilling - dog med en helt ny
linje. Første udstiller i den ny serie
bliver Thorsten Schimmel.

SLESVIG. Stadtmuseum starter på en frisk,
når det i morgen åbner en ny udstilling i afde-
lingen »Foto Forum«.

Terrorangrebet på World Trade Center i 2001
satte en stopper for mange ting - deriblandt
Stadtmuseums Leica-udstillinger - en serie fo-
toudstillinger, der blev arrangeret i samarbejde
med Leica-fabrikken.

- Efter den 11. september har Leica valgt at
koncentrere de meget bekostelige udstilllinger
til de større byer, og her er Slesvig desværre
forsvundet fra landkortet, fortæller Stadtmuse-
ums direktør, Holger Rüdel.

Når det nu skal være slut, ser han det som
chancen for en ny start. I fremtiden vil Stadt-
museums »Foto Forum« koncentrere sig om
mange af de habile fotografer, der findes i Sles-
vig-Holsten. Det bliver den 38-årige Slesvig-fo-
tograf, Thorsten Schimmel, der får lov til at
åbne serien med udstillingen »Silentium«.

Uden mennesker
Udstillingen består af landskabsfotos fra
blandt andet Marokko, Portugal, Irland og
Tyskland i en afdeling og i en anden afdeling
fotos fra normalt stærkt besøgte rum fotografe-
ret uden for den almindelige åbningstid - og
derfor uden mennesker. En stor del af disse rum
er symmetriske i deres opbygning, men Thor-
sten Schimmel har dog alligevel ladet enkle
små elementer bryde symmetrien, for at det ik-
ke skal blive for perfekt.

Ligesom langt hovedparten af kunstfotogra-
fer kan Thorsten Schimmel ikke leve af sit ar-
bejde, selv om han går professionelt til værks.

- Jeg rejser for at fotografere. Når jeg er på
ferie, tager jeg aldrig kamera med. For at kun-
ne slappe af, fortæller han.

Alle de udstillede fotos er i sort-hvid og opta-
get med et stort, hjemmebygget kamera. Det
tillader ham at fotografere med de største ne-
gativstørrelser der findes, så han undgår den
effekt, de fleste kender fra en ballon, der bliver
pustet op: Farvetonerne udvandes, jo større
ballonen bliver. Alle motiverne er stærkt redu-
cerede.

Forstyrrende
- Det, synes jeg, er vigtigt i denne tid, når vi le-
ver i en overflod af billeder. Jeg stræber også
efter at reducere billederne i en anden forstand.
Mange af de rolige lokaliteter, jeg har fotogra-
feret til »Silentium«, er normalt meget urolige.
Jeg fotograferer dem blot uden for åbningstid.
Et eksempel er den kæmpemæssige biograf Ci-
nemax i Kiel, hvor jeg oplever det daglige myl-
der af mennesker som stærk forstyrrende, siger
Thorsten Schimmel.

Da bygningernes interiør er fotograferet uden
for åbningstid, har Thorsten Schimmel altid
skullet indhente tilladelser på forhånd.

- Det går ikke så let i Tyskland, men meget
lettere andre lande. Som regel er man på vagt
over for, at jeg skulle finde på at lave kommer-
ciel fotografering til for eksempel postkort. Og
mit udstyr ser da også frygtindgydende ud, er-
kender han.

Et tryk og slut
Så godt som alle fotos har han taget i første
hug. Ikke for at spare på materialer, men fordi
han går så grundigt til værks med lysmåling,
blænde og lukkertid, at han er sikker på resul-
tatet. Til gengæld bruger han minimum to ti-
mers forberdelsestid før hver optagelse og bru-
ger ikke under to dage i mørkekammeret der-
hjemme. 

- Ser jeg et fotogent sted i landskabet, venter
jeg gerne flere år på at optage det under de ret-
te vejrforhold. Jeg sætter et kryds på landkor-
tet og vender tilbage, når vejrudsigterne lover
et bestemt lys, fortæller Thorsten Schimmel.

Udstillingen »Silentium« er lavet i fire udga-
ver med forskellige formater. Hver udgave et
produceret i et oplag på ni. I forbindelse med
»Silentium« udsendes kataloget »Ars Borealis«,
der koster seks euro.

Thorsten Schimmel: Fotografie (Silentium).
Udstilling i Stadtmuseum i Slesvig. 16. 
januar-14. marts.
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