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Testresultater: De beste fotobøkene

In the wind, Le Touquet 2009

Donata WenDers:

- Egentlig er fotografiet en bønn.
Et genialt bilde oppstår alltid gjennom et
samarbeid mellom meg og gud.
Tekst: Marianne Westerlund
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Donata Wenders og jeg treffes
i Berlin Mitte, en bydel som
pulserer av kreativitet. Her
bor og arbeider kunstnere og
motedesignere, her ligger de
populære kafeene og her
finnes restaurantene med all
verdens mat på sine menyer.
Overalt er mennesker på vei,
til fots, med buss, med bil.
Men de fleste sykler, Berlin er
syklistenes by. I tredje etasje i

en bygård nær Alexanderplatz ligger «Wenders
Images» som drives av
Donata og hennes mann,
filmregissøren Wim Wenders.
En assistent tar meg inn i et
av rundt ti rom. Der venter
Donata, fotografen med den
unike evnen til å skape tidløse
og
transparente
bilder.
Hennes ytre er vel gjennomtenkt. En knallrød leppe-

stift i det ellers usminkede ansiktet gir en fin kontrast mot
det sobre antrekket av
favorittdesigneren
Yohji
Yamamoto. Hun forteller at
hans kreasjoner nær er blitt
hennes andre hud. Med unntak
av
plaggene
i
mørkerommet har hun nesten
aldri på seg noe annet. Klær
er viktig for Donata, de viser
hvem vi er. Og dermed er vi

inne på temaet motefotografi.
Donata
jobbet
for
«Vogue» og «Marie Claire» i
mange år. Det gjør hun
fremdeles, men bare om hun
får frie hender. I dag bestemmer Donata selv hvilke
jobber hun vil gjøre og
hvordan hun vil gjøre dem.
- Jeg begynte å fotografere
mote bak kulissene under de
store
motevisningene.
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«Getting ready», Paris 2000

Modellene sitter der i timesvis, blir sminket, frisert og
venter og venter. Men i det
øyeblikket de får på seg
klærne blir det interessant.
Da kommer personligheten
bak modellansiktet frem.
Dette forvandlingens øyeblikk elsker jeg å fange.
Og det er akkurat disse
korte stundene, der vi aner
personligheten
bak
mennesket som Donata alltid
er på jakt etter. Det skal vi
komme tilbake til senere, men
først en liten historikk.
Vokste opp i Berlin
Donata vokste opp i 1970tallets Berlin i et åpent og
intellektuelt hjem. Foreldrene
var lege og psykoterapeut.
Samtalene ved middagsbordet
handlet ofte om samfunns-
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Pina Bausch, Paris 2004
Wim Wenders film «Pina» ble nylig vist i Oslo med topp kritikker ➝

spørsmål og politikk, kultur
og trosretninger. Donata gikk
i antroposofenes Rudolf
Steiner skole der åndelighet
og kultur er selvklare bestanddeler i undervisningen.
Fjorten år gammel fikk hun
sitt første kamera, tok et selvportrett, og opplevde for
første gang seg selv som
vakker.
- Det ble en aha-opplevelse. Jeg forsto hvor mye et
bilde kan utløse hos betrakteren.
Etter videregående begynte
Donata å studere filosofi og
religionsvitenskap. Hennes
tro hadde vært der allerede
som barn. Ikke en dogmatisk
tro, mer en inderlig visshet
om at det vi kaller gud faktisk
eksisterer. Men hun måtte
desillusjonert avslutte sine

studier.
- Studiene ga meg absolutt
ingenting. Jeg søkte gud og
fikk bare tørre, vitenskapelige
fakta i hånden, sier hun.
Hun gikk over til å studere
filmvitenskap, begynte å
jobbe som assistent og sto
bak kameraet på sin første
film
«Am
Ende
der
Kindheit». Etter premieren
regnet lovordene. Og Donata
kom frem til en innsikt som
endret hennes liv.
- Frem til da trodde jeg at
bare fremgangen kom skulle
jeg bli lykkelig. Men slik var
det ikke. Mitt indre var tomt.
Innsikten slo ned med full
kraft, og for første gang på
lenge ba jeg: «Om du finnes
gud, vil jeg at du viser meg
hvordan jeg kan leve med
deg».

Donata heller opp sin
andre kopp med urtete, og
skildrer den lange perioden
som fulgte med åndelig
søken. Måneder da hun
reiste, samtalte, leste og analyserte. Hun gikk i kirken og
ble opprørt over innstillingen
at vi bare har ett liv. Etter
hvert kom hun frem til hva
som var best for henne.
- Det var å ta imot guds
kjærlighet og gi den videre.
Og det er slett ikke så enkelt.
Å «elske din neste» fungerer
bare om man først elsker gud.
Og, kanskje det vanskeligste,
om man elsker seg selv. Jeg
innså at min verdi ikke ligger
i hva jeg presterer eller om jeg
gjør noe bra eller dårlig. Det
eneste som teller er om jeg
gjør det med kjærlighet.
I skrivende stund plinger
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«Taking a Decision», Los Angeles 1999

«The Back», Berlin 2008

det i mailboksen. E-posten er
fra Donata: «Vi er i USA og på
vei til Japan. «Pina» har
premiere, pressen venter. I går
fant jeg et sitat av Paul Klee
som jeg setter pris på «Kunst
zeigt nicht das Sichtbare,
sondern macht sichtbar»
(Kunsten viser ikke det synlige,
men synliggjør).»
Donata om sin fotografi
Og nå passer det bra å forsøke
og gjengi et bilde av Donatas
egne ord som formidler es-
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sensen i hennes fotografi:
«Midt
i
hverdagen,
hjemme, på vei eller på jobben
oppstår øyeblikk da verden
omkring oss plutselig blekner
bort. Kanskje mens vi lurer på
hva vi skal ta på oss, eller mens
vi titter ut av et togvindu. Vårt
indre når frem til en plass med
en annen tidsoppfatning. Sekunder blir til evighet. Som en
duft plutselig kan føre oss tilbake til barndommens landskap, aner vi lynraskt hvem vi
er og selve grunnen for vår

eksistens. I slike stunder kan
noe nesten glemt dukke opp
for vårt indre. Kanskje ser vi
bildet av et menneske vi elsket
en gang. Kanskje formørker en
uro vår sjel. Kanskje minnes vi
på å endelig gjøre det som vi så
lenge har utsatt. Og vi kan til
og med ane at noen ser og
elsker oss ubetinget, presis slik
vi er. Men før vi vet ordet av
det ringer en telefon, et bilhorn
tuter, vi krysser gaten – og livet
går videre …»
- Det er disse øyeblikkene,

innen livet går videre, som jeg
vil formidle. Fotografiet må nå
bortom personen. Det må berøre, vise en tanke, en glede, en
lengsel … Noe unikt, sier
Donata.
Gift med Wim Wenders
Det var Wim som fikk Donata
til å ta steget ut og bli fotograf
for 20 år siden. De giftet seg
kort etter det, og tilbringer
nesten all sin tid sammen både
privat og i arbeidet. Hele
80%av året befinner de seg på
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«The Prayer», Aix en Provence, 1995

«Havana Ballet School», Havana 1998
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«Malecon I», Havana 1998
«Statue of Liberty», New York 2002

reise, som nå, på vei til Japan
for å markedsføre Wim
Wenders kritikerroste 3D
dokumentar «Pina». Filmen
er Tysklands bidrag til beste
utenlandske film ved Oscargallaen 2012. Men det var på
hengende håret at det ble en
film. Pina Bausch, en av Europas mest berømte dansere,
døde samtidig som Wim
skulle starte innspillingen om
hennes liv.
- Vi hadde alt klart, var på
vei til Syd- Amerika og Asia.
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Og så døde hun. Wim stoppet
umiddelbart alt. Jeg ringte de
som finansierte filmen og sa
«Det blir ingen film». Vi opplevde hvordan en lang drøm
bare forsvant, sier Donata.
- Men Pinas dansere kontaktet oss og sa «Kom igjen».
De hadde begynt prøvene til
sin forestilling. «Den dagen
hun døde gråt vi, og deretter
spilte vi». Danserne overbeviste Wim om å gjennomføre prosjektet – selv om
ikke noe av det vi hadde for-

beredt kunne brukes.
Under filmarbeidet med
«Pina»
fulgte
Donata
danserne bak scenen med sitt
kamera, og bildene kommer i
bokform neste år. Og igjen er
det ikke danserne som interesserer , men mennesket bak,
fanget i øyeblikk av smerte,
kjærlighet og ensomhet.
Ikke konkurrenter
Donata har fått bevise at hun
ikke bare er fru Wenders. Fordommene fra omgivelsene

kan hun i en viss grad forstå.
Å være gift med en så berømt
mann innebærer jo ikke automatisk at hun også er en begavelse. Hun er nøye med å
betone at Wim og hun ikke
står i et konkurranseforhold
til hverandre. Et sterkt kitt
som holder dem sammen er
en felles tro.
- Det mest intime man gjør
i et forhold er å be sammen.
Og det går knapt en dag uten
at vi gjør det.
- I bunn og grunn kan man

helt enkelt ikke sammenlignes
med et geni, spesielt ikke om
man som jeg er lykkelig nok av
å være ETT med ham. Jeg
elsker Wim. Nå har vi vært fra
hverandre siden klokken åtte i
morges, og vi kan knapt vente
til vi ses i kveld.
Stjernestatus
Donata har oppnådd stjernestatus som fotograf. Hun bestemmer selv hvem eller hva
hun vil fotografere. Bildene

stilles ut og selges på gallerier
over hele verden, bøker blir det
også. I tillegg til det religiøse, er
det tre aspekter som utmerker
henne: Hun arbeider langsomt,
hun bruker alltid naturlig lys og
bildene hennes er som oftest i
svart/hvitt. Det svart/hvite
fanger opp det vesentlige i
bildet som kan forstyrres av
farger. Noen ganger arbeider
hun imidlertid sparsomt med
farger, gjerne bare en eneste i
skiftende nyanser. Donata

arbeider alene. En assistent
skulle umuliggjøre kanskje det
viktigste, at personen foran
kameraet føler seg trygg.
Mennesker behøver en trygghetssone for å slappe av. Det
har hun lært seg. Det kan rekke
med en skygge, som i likhet
med kappen kan tas på og av.
Iblant er det nødvendig med et
tynt stykke tøy mellom henne
og modellen, iblant et vindu.
- For å komme nær et
menneske behøver man tid.

Jeg jobber veldig langsomt,
iblant tilbringer jeg dager
sammen med noen. Hvor mye
vil jeg vise? Hvor mye kan eller
får jeg vise? Fotografiet skal
være intimt, men aldri
påtrengende.
Avslørende,
samtidig som det respekterer
det aller innerste.
- Egentlig, sier Donata etter
litt tvil, er fotografiet en bønn.
Et genialt bilde oppstår alltid
fra et samarbeid mellom meg
og gud.
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