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Fotografen Sergey Gorshkov var så fikseret på at fotografere fisk, at han helt overså den bjørn, der dukkede op ved si-
den af ham. Billedet er taget på en meters afstand.

Udstilling. Naturfo-
tograferne er blevet
langt mere politiske,
end de var tidligere,
siger billedredaktør
fra magasinet GEO.
Klimaændringerne
er en af årsagerne.

SLESVIG. Havde det væ-
ret i et anders And-blad, så
havde man set Anders And
løbe hen over vandet med
ben, der bevæger sig som
piskeris. Men den russiske
fotograf Sergey Gorshkov
havde ikke de samme ev-
ner som tegneseriefiguren,
så hvad der skete i sekun-
derne bagefter, han knipse-
de en grizzly-bjørn i den
sibirske ødemark, det er
ikke godt at vide.

Faktisk var han blot ved
at fotografere en laksesti-
me under vandet, og da
han kom op til overfladen,
opdagede han det ubeha-
gelige selskab. En bamse,
der - hvis han er i dårligt
lune - blot behøver at klas-
ke til med labben for at
sende et menneske hinsi-
des.

- Vi kender ikke fotogra-
fens skæbne, men siden
billedet hænger her på ud-
stillingen, må vi gå ud fra,
at han overlevede, siger
Holger Rüdel, leder af
Stadtmuseum i Slesvig.

Museet viser den kom-
mende måned de 100 vin-
derbilleder, som blev valgt
af BBC Wildlife Magazine i
den konkurrence, som ma-
gasinet hvert år udskriver i
samarbejde med Natural
History Museum i London.
Både professionelle og
amatører har sendt ind til
konkurrencen. 32.000 bil-
leder strømmede ind fra
fotografer i 32 lande. Og
resultatet er da også impo-
nerende.

Udstillingen varer kun
en måned, og den vises lidt
uden for sæson. Derfor har
Stadtmuseum også kunnet

få
få

den til en pris, museet er i
stand til at betale. Forrige
station var Berlin, næste er
Prag. Mellemstationen
Slesvig er altså kommet i
fint selskab.

I brechen
Udstillingens tilrettelæg-
ger er billedredaktør Mar-
kus Seewald fra magasinet
GEO. De mange flotte dy-
re- og naturbilleder kan
synes at pege i mange ret-
ninger, men Markus See-
wald mener, der er en helt
klar tendens:

- Naturfotografierne i
dag har én væsentlig ting
til fælles. De er blevet
langt mere politiske, end
de var for 10-15 år siden.
Billederne taler naturens
sag, og fotograferne er ble-
vet ambassadører for natu-
rens mangfoldighed - den
mangfoldighed, som med
de dramatiske klimaæn-
dringer er truet.Vi ser for
eksempel mange af de dy-
rearter, der allerede nu er
påvirket af et varmere kli-
ma, siger Markus Seewald.

Udstillingen med de 100
bedste naturbilleder vises
sideløbende med National
Geographic-udstillingen
»Planet Meer«, og temaer-
ne læner sig op ad hinan-
den. I »Planet Meer« er fo-
tograferne dykket ned un-
der vandoverfladen for
blandt andet at skildre de
kæmpemæssige koralrev,
der om få årtier kan være
fortid.

I forbindelse med Lan-
desgartenschau præsenter
Stadtmuseum en ny fo-
toudstilling den 24. april.
Det bliver endnu en udstil-
ling med naturen som tema
med billeder taget af den
renommerede National
Geographic-fotograf
Frans Lanting.

Stadtmuseum i Slesvig:
Wildlife - Fotografien
des jahres 2007.Varer til
den 16. marts.

Hans Christian Davidsen

Fotografens store chok

En sjakal i Etosha-Nationalparen i Namibia
(Foto: Johan J. Botha)

Perspektiver lyver. Dette er ingen stakkels pilotfisk, der er
ved at blive ædt af en haj. Pilotfisken svømmer ofte i stim-
mer med hajer, og denne er blot på en længere afstand fra
fotografen. (Foto: Len Deeley)

Slimfisk med
røde læber.
(Foto: Pa-
trick Weir)

Udstilling. Modellen,
hustruen og pop-
stjernen. Brundlund
Slot i Aabenraa viser
en kunstudstilling
med lutter kvinder.

AABENRAA. På Kunstmu-
seet Brundlund Slot ud-
stilles fra den 9. februar til
den 30. marts museets hid-
til største antal kunstvær-
ker med kvinder. Museets
medarbejdere har været i
magasinerne og fundet
nogle interessante eksem-
plarer af slagsen: 

Vampen, musen, den ero-
tiske, den helt unge, den
nøgne, den sure, den læ-
sende, den kontemplative,
den frække, den gravide,
den hæslige, den gamle, og
den tykke. Der er også bil-
leder af den midaldrende,
den smukke og moderen.
Svigermoderen er også re-
præsenteret ligesom mo-
dellen, hustruen og pop-
stjernen.

Der er i alt 54 kunstvær-
ker på udstillingen »Kun-
stens kvinder«, som er pla-
ceret på slottets stueetage
og første sal. Der kan man
se siddende, stående, dan-
sende og døende kvinder.
Men også en kvinde med
en kurv på hovedet og et
barn på hoften. Dertil i ka-
minerne to nøgne kvinder
med is-stænger og et ur.

Der er også en musice-
rende kvinde, en som tager
kjolen af, en der kigger ud
ad vinduet og kvinder på
vej til gudstjeneste. Flere

kunstværker viser læsende
kvinder og også et billede
med en, der ligger på sofa-
en. Der er også kvinder,
som optræder i fortællin-
ger og i drømmenes ver-
den.

Malerier og fotos
Der er kvinder malet af
kunstnerne Vilhelm Ham-
mershøi, Jeppe Madsen-
Ohlsen, J. F. Willumsen,
William Scharff, Claus
Carstensen, Franziska
Clausen, Ursula Reuter
Christiansen og Gustaf
Wolmar. De fotografiske
kvinder er lavet af Jytte
Rex og Kirsten Justesen.

Der er tegninger af kvin-
der udført af Maria Lüders
Hansen,Vilhelm Lund-
strøm og Jane Muus. Bil-
ledhuggerkunstens kvinder
er repræsenteret ved Agne-
te Madsen, Sigrid Lütken,
Tove Olafsson, Gottfred
Eickhoff, Nikolaus
Wehding, Astrid Noack,
Anker Hoffmann, Adam
Fischer og J. F. Willumsen.

Kvinderne er lavet af
sten, gips, ler, glas, tyl, olie,
akryl, papir og bronze. De
findes både i sort/hvid og i
farver.

Der er smukke utilnær-
melige kvinder uden krop,
men også sanselige kvin-
der, som er krop. Det er bå-
de yndefuldt og alt for me-
get.

Der er fri entré på muse-
et i 2008. Udstillingen er
åben tirsdag til søndag 11-
17.

(FlA)

Kunstens kvinder
i Aabenraa


