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Oase i Libyen set fra luften - om bord i informationsministeriets helikoper.

- Jeg har altid blevet over-
rasket over mit ufattelige

held og har spurgt de høje-
re magter: Hvor lang tid

bliver det her ved med at
gå godt. Foto har meget

med instinkt ag gøre, men
et instinkt skal også plejes,

siger Robert Lebeck.
(Foto: Hans Chr. Davidsen)

Alaska.

Romy Schneider.I Sovjetunionen under den kolde krig.

Millionær i Los Angeles.

Fotoudstilling. Robert Lebeck er blevet
kendt for sine fantastiske sort-hvide re-
portagefotos til især Stern. Men han har
også en farveverden, han gerne vil vise
frem. Den kan ses på Stadtmuseum i
Slesvig.

SLESVIG. Uforskammet heldig har han været.
Han taler ikke om talent, allerhøjst om frækhed.
Og mens han sidder og hiver ting op af hukommel-

sens pose, ler han ad verdens alvor. Her er ingen di-
stance. Intet ser han ud til at tage alt for seriøst. Selv
farlige situationer blandt iranske fundamentalister
og i kløerne på KGBere i det gamle Sovjet klukler
han ad.

»Unverschämtes Glück« hedder også Robert Le-
becks udstilling med farvefotografier fra 1960 til
2000. Udstillingen vises i Stadtmuseum i Slesvig og
deler titel med en bog, som han sidste år udsendte på
Steidl Verlag. Held skal der nemlig til for at tage det
helt rigtige billede. Som dengang i 1960, Robert Le-
beck fik en enestående situation i Belgisk Congo. Den
daværende belgiske kong Baudouin var på vej ud af
Léopoldville efter at have erklæret Congo frit. Uhel-
digvis nåede Robert Lebeck ikke at få en plads foran
kongen. Men da en congoleser helt impulsivt løb hen
og vristede sablen ud af hånden på kong Baudouin og
løb væk med den, sagde Robert Lebeck heldigvis.
Som den eneste fotograf knipsede han situationen
bag ryggen af Baudouin, og billedet gik verden rundt.
Her var det symbolske foto på kolonialismens fald i
Afrika.

Vil vise sine farver
Forfængelighed er ikke en last, Robert Lebeck har.
M en selv om hans fotos er trykt i massevis i store
blade som Stern og Geo, har været vist på fornemme
udstillinger med sekt og prominente og har været
trykt i dyre fotobøger, så føler han sig på et område
overset.

- Det virker som om, man kun kender mig for mine
sort-hvide fotos, men jeg har faktisk taget rigtig
mange billeder i farve, og det er dem, jeg gerne vil vi-
se frem på denne udstilling, siger den 76-årige berli-
ner, mens han aflægger Slesvig et besøg.

- Sort-hvid fotografiet har i perioder haft en højere
status end farvefotoet, men jeg mener, der både er
langt mere stemning, følelse og information i et far-
vefoto. Tidligere fotograferede vi mest i sort-hvidt til
magasiner som Stern, fordi produktionstiden for far-
vefotografiet var så ufattelig lang - ofte op fire uger.
Sådan er det jo ikke med digitalfoto i dag, og blandt
andet derfor har farvefotoet fået et comeback inden
for nyhedsreportagen, siger Robert Lebeck til Flens-
borg Avis.

Libyen fra luften
Billederne på Stadtmuseum er overvejende fotos fra
de mange reportagerejser, han er blevet sendt ud på.
De ældre af dem er lysbilleder og har i årevis været
gemt hen i papkasser i hans garage. Vi kommer med
til Indira Ghandis begravelse i Indien. Oplever DDRs
20-års dag i Østberlin i 1969. Og ser Libyen fra luften
i enestående optagelser.

- Jeg sad i Tripoli og ventede og ventede på et in-
terview med Moammar Gaddafi. Min journalist-kol-
lega var ved at gå til af kedsomhed, efter at vi havde
afleveret vor ansøgning til informationsministeriet.
Tiden bare gik, uden at vi fi besked, om vi overhove-
det måtte komme i audiens hos Gaddafi. Men em-
bedsmanden fra informationsministeriet, som skulle
våge over os og hjælpe os, var såmænd flink nok. Han
spurgte, om der var særlige ting, vi havde lyst til at se
i »Den arabiske folkerepublik Libyen«. Jeg spurgte:
»Kan De ikke skaffe os en helikopter, så vi kan se De-
res smukke land fr luften?«. Og det fik vi på forun-
derlig vis lov lige bort set fra, at vi ikke måtte foto-
grafere militære anlæg, fortæller Robert Lebeck.

Han er især blevet kendt for sine meget intime fo-
tos af den afdøde skuespiller Romy Schneider - fotos,
han kun kunne lave, fordi han også menneskeligt
kom meget tæt på hende. Robert Lebeck var også
med på den flyvemaskine, der bragte Ayatollah Kho-
meni fra sit eksil i Paris til Teheran i 1979 - sammen
med andre vestlige journalister.

Hasard med Khomeni
- Det var jo ren hasard. Det er for alvor gået op for os
bagefter. Vi blev brugt som levende skjolde, for i og
med der var vestlige med om bord i maskinen, var der
ingen shah-støtter, der turde at sigte med flyet, siger
Robert Lebeck.

I Teheran blev Khomeni modtaget af ellevilde til-
hængere, der puffede så meget til ham, at han tabte
turbanen. Klik! Tabu-billedet røg i Lebecks kamera.

Autoriteter har han aldrig frygtet. »Blæs på dem,
hvis du skal have det rigtige foto«, lyder hans gode
råd til unge fotografer. Under Balkan-krigene sneg
Lebeck sig om bord på forbundkansler Schröders
helikopter og kom til at sidde lige ved siden af kans-
leren. Her knipsede han Schröder, mens han troede
han var uden for kameraernes rækkevidde.

- Jeg lavede et skilt, hvor der stod »regeringstals-
mand« og strøg lige forbi sikkerhedsvagterne. Autori-
teter indbyder til at blive snydt, smiler han.

»Unverschämtes Glück« - udstilling med farvefoto-
grafier (1960-2000) af Robert Lebeck i Stadtmuse-
um Schleswig. Varer til den 15. maj.

Hans Chr. Davidsen

Uforskammet heldig


