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en grå,

sen efterfåsdag var der fernisering fotografen Bent
stridmæn Riis' udstilling, af
der på Horsenskunst
museum.
I Caroline Amalielund,
hvor plæner og gange
næsten var dækket af gulnet
løv.
Op ad trapperne til udstillingen på 1. sal
bevægdnukiesg.Pa
armen bar hun sit barn pa
bare 3 1/2 maned.
Monica Papazu var hendes navn, født i
en, men bosat i Danmark
siden 1980.
Magister i sammenlignende litteratur. En af de
stridskvinder, som Riis
havde indfanget i sit kamera. På det tidspunkt, hvor
hun var højgravid. Med det
barn, hun nu havde på armen.

Gribende
Monica Papazu har
skrevet et af de mest gribende ”kapitler" i bogen
»stridsmænd".

Bent Riis ved billedet af biskop Vincent Lind.
Skrevet i et enkelt, men
stærkt sprog, om sit eget
land og dette at komme til
et andet, hvor ordet er frit,
så man ikke risikerer at
blive kastet i fngsel eller
slået ihjel. Men alligevel i
et land, som i sit væsen
rummer opfattelser, som
ikke belt kan accepteres.
Mødet med hende på udstillingen var, en strk oplevelse, fordi det er svært

at glemme hendes intense
blik.
Et menneske med erindringer om et fødeland,
hvor medmenneskeligheden i så mange år havde
ringe kår. Andre udstillingsgster har ikke kunnet undgå at bemærke
hende.
Blandt de portrætterede
var også teologiprofessor
Johannes Aagaard, som

benyttede lejligheden til at
gense sin fødeby.
På vggene var der billeder af de 12, der er med i
bogen. Plus to andre, som
af bestemte årsager ikke
havde Met præsenteret sig
selv i bogform.
Det var lgen Jørgen
Kieler og journalisten Victor Andreasen. Begge
Stridsmnd, som man ikke glemmer i hast.

Det var museumsinspektør Claus HagedornOlsen, der åbnede udstillingen. Det gjorde han med
Helt naturligt, at
det netop blev Bent Riis,
der tog portrætterne. Han
er nemlig selv noget af en
stridsmand.

