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Oryx-antiloper kaster lange skygger over ørkenen i Namibia. 

Udstilling. En velhavende
forretningsmand fra USA
kan tillade sig at gøre det,
de færreste har penge til:
Sætte sig op i en helikop-
ter og fotografere Afrika
ovenfra. Men det kræver
også nøje omtanke med
motivvalget.

SLESVIG. Robert B. Haas har ikke en
levnedsbeskrivelse, der normalt pas-
ser til en fotograf. Han er uddannet
jurist på Yale University og Harward
Law School i USA og blev professor
begge steder.
I Dallas grundlagde han et investe-

ringsfirma, som han siden 1983 har
været bestyrelsesformand for. Han
skovler penge ind som succesrig for-
retningsmand, og penge er også,
hvad man har god brug for til  den
slags fotos, han tager. Det koster at
leje en helikopter for at kunne foto-
grafere Afrika set ovenfra. Når en

helikopter koster så mange dollars i
minuttet, at vi slet ikke tør nævne
det her, så skal man ganske nøje vi-
de, hvilken slags billeder, det er, man
vil tage. Og de skal helst sidde i ska-
bet hvis ikke første gang, så i hvert
fald anden eller tredje gang.
Robert B. Haas har fundet sig en

niche, hvor kun de færreste fotogra-
fer kan gøre ham kunsten efter. Fo-
tografiet er med digitaliseringen, ud-
viklingen af kameraerne, prisniveau-
et og ikke mindst Photoshop blevet
demokratiseret, men med den store
billedstrøm er interessen for de unik-
ke fotos også blevet større.

Skygger og mønstre
Stadtmuseum i Slesvig har gennem
mange år specialiseret sig i fotoud-
stillinger, blandt andet gennem tæt-
te kontakter til National Geographic.
»Det magiske Afrika« hedder den ny
udstilling med Robert B. Haas’ bille-
der, der er formidlet gennem Natio-
nal Geographic i Hamborg.
Udstillingen består af 55 fotos i

formaterne 120 gange 100 centime-
ter eller 70 gange 90 centimeter. Alle
billeder er taget fra luften og har
fantastiske mønstre- eller skygge-
virkninger, indeholder fascinerende
linjespil og giver et helt andet per-

spektiv på et kontinent, som de fle-
ste mennesker i den rige verden for-
binder med sult, krig eller aids.
Robert B. Haas - der af udseende

minder om Bobby Ewing fra tv-seri-
en Dallas i hans velmagtsdage - har
fløjet over Afrika fra Marokko til
Sydafrika. Og konstateret, at dét,
han har set med øjnene, ikke altid er

det, der er kommet på det færdige
foto.

Øjne er subjektive
Fotografer må ofte høre sætningen
»sådan så mine øjne det ikke«, hvilket
som regel har en god forklaring. For
øjne er også subjektive. De indretter
sig efter lyset, farverne får forskelli-
ge værdier altid efter hvilket lys, der
falder på dem, og det menneskelige
øje pfanger kun et gennemsnit.
Et kameraobjektiv er derimod i

stand til at fange mange flere nuan-
cer, som fotografen efterfølgende
kan fremhæve eller nedtone i det
Photoshop, der får skyld for mangt
og meget. Man skal blot huske på, at
Photoshop ligesom mange andre
hjælpemidler kan bruges - og mis-
bruges. Det sidste er en af grundene
til, at fotografer for at deltage i
konkkurencen »BBC Wildlife Photo-
grapher of the Year« skal medsende
en råfil af deres fotos, så dommerne
kan se, hvor meget, der er lavet i
Photoshop.
Robert B. Haas’ fotos er taget ana-

logt med Fujichrome Velvia 100F el-
ler Fujicolor Superia 200 og kan na-
turligvis være bearbejdet efter at
være scannet fra film til digitalt fo-
to, men de bærer absolut ikke præg

af det. Billederne er kun i ganske rin-
ge omfang farvemættet, men flere
af dem har dog stærke kontraster.
Her kunne det have været nyttigt
med tekniske data på de små tekster
ved siden af billederne. På kunstud-
stillinger får vi alt at vide om teknik-
ken bag maleriet.
Fotograferne er ofte yderst spar-

somme med at dele ud af deres
tricks. Det behøver Robert B. Haas nu
ikke være, for der er kun ganske få
fiksfakserier her. Motivvalget er kun-
sten i sig selv her. Godt nok er luft-
fotos blevet trend især efter, at
franskmanden Yann-Arthus Bertrand
slog igennem med sine fantastiske
optagelser af jorden set ovenfra, og
ideen plagieres her og der. Men Ro-
bert B. Haas’ vil helt tydeligt mere
med sine fotos. Her kommer naturen
til orde.

Stadtmuseum Schleswig: Magis-
ches Afrika - durch die Augen der
Götter. Fotos af Robert B. Haas.
Varer til den 21. november.
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Naturen kommer til orde
Flamingoer danner mønster over Natronsøen i Tanzania.

Kameler ved Logipi-søen i Kenya.

Robert B. Haas kan andet end at kla-
re paragrafferne.


