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Blev
For reklamefotograf Jørgen Brøchner i Horsens er
balletten blevet en ny og
spændende dimension i tilværelsen. For få år siden interesserede ballet ham ikke
synderligt, men i dag er han
utroligt fascineret af balletkunsten, både selve dansen
og musikken, men også balletten som kunstart i form
af billeder og skulpturer.
Jørgen Brøchner, der er
49 år, er med i kredsen bag
Horsens Balletcompagni,
som er en samling kunstværk er. I d eg ru n dla g e t
skabtes i 1989 af billedhuggeren Kaj Rugholm, og siden har compagniet udviklet sig. I løbet af i år vil en
lang række meget spændende og seriøse ballet-arrangementer løbe af stablen
i Horsens som følge af ballet-compagniets anstrengelser.
I dag er der fernisering på
en ballet-udstilling på Horsens Kunstmuseum i Lunden, og her medvirker bl.a.
Jørgen Brøchner med en serie balletfotos fra Den kongelige Ballet. Jørgen Brøchner har desuden en udstilling på Horsens Rådhus i
øjeblikket, og her er motiverne hentet fra Inger Sechers Balletskole i Horsens.
At Jørgen Brøchner overhovedet fik øjnene op for
ballet, skyldes primært
hans gode ven, Kaj Rugholm, som har inddraget
ham i arbejdet omkring ballet-compagniet. Sammen
har de flere gange besøgt
Den kongelige Ballet, hvor

Jørgen Brøchner.

DAGENS PORTRÆT

Jørgen Brøchner har lavet
mange optagelser, ofte under meget vanskelige forhold, med det formål at
skildre ballet-træning.
Som reklamefotograf er
Jørgen Brøchner vant til at
arbejde på en helt anden
måde, men han har fundet
det spændende at forsøge at
indfange og fastholde stemninger fra balletten.
Jørgen Brøchner, der driver eget firma i Levysgade i
Horsens, har altid været
glad for nye udfordringer.
Selv siger han, at han har
verdens bedste job, fordi det
er så alsidigt, og fordi han
møder så mange mennesker.

Han er altid meget positiv
og udadvendt, og som regel
også i godt humør. Netop
derfor kommer der gerne
noget godt ud af de ting,
han har med at gøre. Hans
behagelige væsen og hjælpsomhed er med til at gøre
ham til en afholdt person,
og folk ved, at de "kan
regne"
med
Jørgen
Brøchner.
Jørgen Brøchner stammer fra Fyn, hvor han er
uddannet som reklamefotograf. Han arbejdede som fotograf for Flyvevåbenet i
Karup i seks år, hvorefter
han i 1969 etablerede sig
som selvstændig i Levysgade. I dag har han seks ansatte i firmaet, som han driver
sammen med sin kone, Annie.
Privat bor parret på Koralvej i Tyrsted sammen
med deres uundværlige
hund, bokseren "Nick"
Jørgen Brøchner har to
voksne sønner på 24 og 18
år, hvoraf den ene, Thomas,
er gået i faderens fodspor
som reklamefotograf, mens
den anden søn, Jakob, arbejder i en vinhandel i London.
Virksomheden tager meget tid, men ellers nyder
Jørgen Brøchner at beskæftige sig med hus og have,
samt at være sammen med
gode venner. I de seneste
måneder har en stor del af
samværet drejet sig om ballet, og det vil det sikkert også gøre i den kommende tid,
hvor der foregår meget på
ballet-fronten i Horsens. (
leg.)

