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Et af Bent Riis' nye portrætter. Personen er den gamle modstandsmand Frode Jakobsen, som
indleder foredragsrækken i Horsens.

Horsens-fotograf
med store planer

HORSENS - Horsens-
fotografen Bent Riis er
i gang med et større
projekt, som skal mun-
de ud i både en bog, en
foredrags-række og en
udstilling på Det Natio-
nalhistoriske Museum
på Frederiksborg slot i
Hillerød.

Titlen på projektet er
»Stridsmænd«.

- Jeg har udvalgt en gruppe
mennesker, som har aftvun-
get mig respekt for deres mod
til i ord og handling at følge
deres samvittighed, også selv
om det kan koste dyrt, siger
Bent Riis. I øjeblikket er jeg i
fuld gang med at fotografere
dem. Billederne skal bruges
dels til udstillingen på Frede-
riksborg slot, dels til bogen,
som også vil rumme et indlæg
fra hver af deltagerne.

Mens Bent Riis har arbejdet
en tid med fotografierne, er
foredragsrækken kommet til
som noget nyt. Den afvikles på
Hotel Danica i samarbejde
med hotellet, og første møde
bliver torsdag den 14. oktober,
hvor gæsten er den gamle
modstandsmand Frode Ja-
kobsen.

Til foråret
Frode Jakobsen er kun en

enkelt af de stridsmænd, Bent
Riis er,i kontakt med.

Andre er biskoppen over
Fyns stift Vincent Lind, over-

 rabbiner Bent Melchior, advo-
katen og politikeren Mogens
Glistrup, fhv. justitsminister
Erik Ninn-Hansen, den tidli-
gere redaktør for Ekstra Bla-
det Victor Andreasen samt
præsten og debattøren Søren
Krarup.

Ialt vil den lokale fotograf

op på et sted mellem 20 og 30
»stridsmænd«.

- Jeg skelner ikke til den en-
keltes holdninger f.eks. poli-
tisk, siger Bent Riis. Det afgø-
rende er min respekt for per-
sonen, fordi han eller hun tør
gå imod strømmen.

Bogen er planlagt til at ud-
komme i foråret eller somme-
ren 1 994

Traditioner
Hvornår fotografierne skal

udstilles på Frederiksborg
slot, er derimod endnu ikke
fastlagt.

Men fra museet er der glæ-
de over samarbejdet med Bent
Riis. Som en slags videreførel-
se af de traditioner, de mange
malede portrætter på slottet
har lagt, arbejder museet
nemlig med at lave udstillin-
ger af portrætter i mere nuti-
dig forstand.

Fotografen Henrik Saxgren
lagde ud, da han for kort tid

siden åbnede en udstilling
med portrætter af en række
kendte danskere.

Foredragene
Sidst er så foredrags-ræk-

ken kommet med i projektet.
Bent Riis har her allieret sig

med Hotel Danica, som stiller
sin sal til rådighed. Tanken er,
at arrangementerne kun skal
have et halvt hundrede delta-
gere for at sikre en god debat
mellem foredragsholder og til-
hørere. Prisen for at være
med bliver 98 kr. Med i belø-
bet er en buffet, så der ved
sammenkomsterne ikke kun
er noget godt for tankerne,
men også for maven.

Frode Jakobsen har sat
overskriften »Oplevelser fra
et langt liv» på sit foredrag
torsdag den 14. oktober. Han
følges tirsdag den 23. novem-
ber af Søren Krarup, som vil
tale om »Moralens årti«.

I øvrigt byder foredrags-af-

tenerne også på muligheden
for at opleve Bent Riis' kunst.
Hotel Danica har nemlig er-
hvervet en serie af hans ældre
værker.

For Horsens-fotografen er
de sort/hvide portrætter, han
nu arbejder med, en slags til-
bagevenden til gamle dage.
Han startede nemlig i sin tid
med at fotografere sort/hvidt.
Det sidste årti har han foto-
graferet i farver. Denne side af
hans kunnen kan i øvrigt om
nogle måneder beskues på
Horsens Kunstmuseum, hvor
Bent Riis åbner en udstilling
den 19. februar.
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