TRO I ANDRA LÄNDER
Två föräldralösa barn som
ska få följa med ut på landet och lämna soptippens
misär.

Den schweiziske fotografen Hannes Schmid har rest runt i
världen för att via sina bilder förmedla människors tro. Det
är starka upplevelser han förmedlar. Fantastiska foton
som han nu delar med sig av i Nära.
Vår reporter Marianne Westerlund fick en spännande
pratstund med Hannes!
TEXT: MARIANNE WESTERLUND FOTO: HANNES SCHMID, MARIANNE WESTERLUND
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tro!
V

i träffas i Hannes Schmids studio
i Zürich en tidig vårdag. Ett lätt
duggregn faller över staden med
världens högsta livskvalitet. I studion suddas
den yttre världen ut.
Under tre timmar tar mig Hannes med
till andra verkligheter. I ett rasande tempo
och med intensiv närvaro berättar han om
en hemlig kinesisk opera, som uppförs dag
efter dag, år ut och år in för att ära gudarna
– utan publik. Han skildrar ett år bland
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kannibaler och en jättelik
den och lärde sig hantverket
pilgrimsvandring genom
som fotograf. Därmed var
Indien, beskriver hur det
grunden lagd till en lysande
är att fotografera mode för
karriär. Hannes nådde
Vogue i trettio minusgrader
världsrykte med sina cowpå en alptopp och sin syn på
boy bilder av The Marlboro
Fotografen Hannes
religion. Bland annat. Hela
man.
Schmid.
tiden med blicken fastspänd
I fyra år reste han genom
i min.
Afrika och Asien. På
Medan jag lyssnar fascinerat
70-talets mitt tillbringade
funderar jag över hur i all världen detta ska
han ett år i urskogen på Västpapua, något
bli en begriplig artikel. Kanske bäst att ta det
som präglade honom starkt. Han levde bland
från början.
Dani-och Lani-folken som utövade en rituHannes Schmid föddes 1946 i Zürich,
ell form av kannibalism. Bodde med dem i
utbildade sig till elektriker, kände att heminrökta hyddor, drog på jakt genom snårig
landet var för litet och utvandrade tjugotre
djungel, åt apor och insekter. Han hade bara
år gammal till Sydafrika. För att kunna dela
en kamera och ett fåtal filmrullar med sig.
med sig av upplevelser till vännerna hemma i Omständigheterna var stundom farliga, men
Schweiz, köpte han en billig kamera i Kapsta- nyfikenheten gjorde att han stannade kvar.
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– Det är min motor. Så har det alltid varit.
Det är vägen fram till bilden som driver mig.
Själva fotot är mindre intressant.

Stiftelse för välgörenhet
Hannes är just hemkommen från Kambodja,
ett av världens fattigaste länder. Dit åker han
flera gånger om året. Till en soptipp närmare
bestämt. Där bor han veckor i sträck bland
de fattigaste av de fattiga.
I Kambodja jobbar cirka 800 000 textilarbeterskor på fabriker sjutton timmar om dagen
sju dagar i veckan för tolv cent i timmen.
Efter tre år orkar de inte längre.
– Då kastas de bort som gammalt skräp,
säger Hannes. Många hamnar på soptippen,
i 40 graders hetta, i en stank som inte går att
beskriva.

t

Tänk vad människor är
kapabla att göra för sin

Hettan, stanken
och trängseln under
pilgrimsfärden var
obeskrivlig.
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Det finns cirka 1 300 000 mennoniter
i världen. De lever i strikt avskildhet
från dagens moderna samhälle. Enda
tillåtna litteratur är bibeln.

Dag efter dag sminkade sig
skådespelarna för osynliga
gudar och andeväsen.
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Det började för några år sedan med att
Hannes betalade skolgången för en handfull
barn på tippen. I dag har Smiling Gecko
köpt mark ute på landsbygden. Man bygger
enkla hus, köper tusentals kycklingar, stöttar
ekonomiskt och efter ett halvår finns ett litet
samhället som är självgående. Sen startar
nästa lilla projekt, och nästa.
– Får jag ihop fyra små byar, kan vi starta en
skola, betala en lärare…
Det svåraste är att göra ett val. Vilka ska få
komma med ut på landet?
– Men vet du, säger Hannes med värme i
rösten, trots all hopplöshet ler dessa barn. Att
hjälpa dem gör mig så lycklig.

Förtryck i guds namn
Religion spelar en central roll i Hannes bildsträckor. Fast Hannes håller inte riktigt med.
– Det som fascinerar mig är vad människor
är kapabla att göra för sin tro. Vad de utsätter
sig för.
Att förstå Gud är svårt. Vår bibliske gud är
allsmäktig, allvetande. Varför tillåter han då
att folk lever som på sopbergen i Kambodja?

Varför anhopar Vatikanen sina tillgångar?
– Skulle Vatikanen ge bort hälften av vad de
ägde, så skulle halva mänskligheten kunna
äta och gå i skola.
Hannes menar, att vad vi människor behöver är inte en tro utan riktlinjer för att kunna
leva tillsammans. Kanske likande dem Konfucius en gång ställde upp. Eller tänk om vi
kunde leva enligt Bergspredikan, då vore vi
sanna gudasöner och gudadöttrar.
Vi tittar på bilderna från tiden han bodde
bland mennoniterna i Belize, USA. Det var
som i ett arbetsläger. Klockan fem på morgonen började arbetet både för vuxna och
barn, tio på kvällen var man färdig. Varken
sång eller skratt tilläts, den enda som fick
läsas var Gamla Testamentet.
– Det förtryck människorna levde under i
guds namn var förfärligt.

Ville uppnå odödlighet
År 2001 en viss dag i en viss månad när planeterna stod på ett visst sätt, gav sig miljoner
människor ut på pilgrimsvandring till Allahabad i Indien. Nådde de målet på den utsatta
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På tippen bor också flickor som en gång
mot sin vilja tvingats börja sälja sina kroppar. Också de är utslitna, eller så har de fått
barn. Och det värsta av allt: barn som sålts
för några dollar av fattiga föräldrar och sedan
vanställts av sina köpare. Med syra, med eld.
Deras ansikten och kroppar är sönderfrätta,
det fattas händer, ögon, öron…
– Barnen skickas ut på gatorna för att tigga.
Landet är buddhistiskt och som buddhist
måste du göra goda gärningar som att ge. Ett
förstört barn inbringar mer pengar till sin
ägare än ett friskt.
– Som konstnär har jag ett ansvar, säger
Hannes och lutar sig över bordet. Jag vill inte
bara ge en slant till någon organisation. Jag
vill förstå vad som händer. Själv agera.
Så har det alltid varit. Hannes är ingen iakttagande fotograf. Han vill vara mitt i händelsernas skeende. Om det tar månader eller år
tills han får sina bilder är oviktigt.
Både som fotograf och målande konstnär
har Hannes tjänat stora pengar. En del av
dem investerar han i Smiling Gecko, en stiftelse han grundat tillsammans med advokaten Dominique Ruetimann.

Män från Dani-stammen
endast iklädda kopeka,
penisfodral, tillreder ett nedlagt byte över öppen eld.

dagen och lyckades doppa sig tre gånger i
floden Ganges så skulle deras själar uppnå
odödlighet.
– Det ville jag också, uppnå odödlighet, så
jag bestämde mig för att gå med.
I fem veckor var Hannes på väg. Ju närmare målet desto fler indier stötte till. Till
slut fanns människor överallt. Det blev
trängre och trängre. Att vända om var uteslutet.
– Vi stod och sov lutade mot varandra. När
man var kissnödig var det bara att låta det
rinna. Vi trampade på människor som inte
klarat sig.
– Det fanns 27 miljoner människor på fem
kvadratkilometer, 50 000 människor dog och
över 14 000 barn föddes de här dagarna.
– Vi föstes framåt som boskap. Jag var helt
slut. Fix och färdig. Tänkte att jag aldrig
skulle överleva detta helvete.
Han lyckades klamra sig fast vid en påle en
bit över människomassan som flöt fram likt
magma ur en vulkan. Ren panik blandades
med lycksalighet över att ha uppnått målet
och odödligheten. Hur i all världen lyckades
han ta bilder?
– Jag fick fram min lilla DV-kamera ur
ryggsäcken, jag bara tryckte av, såg inte ens
igenom linsen.
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– Det var så trångt, att hade man tappat en
nål så hade den aldrig nått marken.
– Allt som existerar på denna jord fanns där,
från nyfödda till hundraåriga. För mig var
det livets flod.

Teater för andeväsen
Hannes assistent Valerie kommer med
påfyllning av kaffe. Bakom bordet där vi sitter hänger ett intrycksfullt foto av en äldre
kinesisk man. I hans fårade ansikte står livserfarenheten präntad.
1998 snubblade Hannes oväntat över en
knappt synlig teateringång i Singapore.
Bakom scenen sminkade sig skådespelarna,
iklädde sig färgsprakande dräkter. Men teatersalongen var tom. De hundratals stolarna
var reserverade för gudar och andeväsen.
– Det var ofattbart! De trodde att osynliga
väsen satt där och tittade.
– Det finns 37 000 taoistiska gudar, för alla
dessa skulle det spelas, sjungas och dansas.
Vecka ut och vecka in, år ut och år in.
– De var livrädda för att spela fel. Tänk om
en gud skulle bli vred!
Eftersom aktörerna ansågs ha en direktförbindelse med högre makter, gav den taoistiska grupperingen i Singapore dem pengar,

och köpte sig därmed på ett bekvämt sätt
gudarnas välvilja.
Hannes blev fascinerad, började tillbringa
långa perioder med ensemblen, sov i en
hängmatta bakom scenen. Det tog hela fyra
år tills han fick tillstånd att fotografera.
– Det var 35 grader varmt ute, själv frös jag
så jag skakade. Där fanns underliga energier.
Tillvaron består inte bara av det vi ser med
våra fysiska ögon…
For Gods Only kallar Hannes den svit av
138 foton han tog av Kim-Eng-Teochew operan under fjorton års tid. De första bilderna
var i färg, men de skrikiga, nästan kitschiga
kulörerna passade inte alls till budskapet.
Hannes reducerade bilderna så långt det
var möjligt och gjorde dem svartvita. Över
dem lät han mästarkalligrafen Simon Huang
– för övrigt Hannes svärfar – måla röda
kinesiska tecken i akryl, som skildrar skådespelet förbehållet gudarna. Huangs eleganta,
kraftfulla penseldrag bildar ett utsökt komplement till de svartvita bilderna som har
ställts ut i Kina på tre museer.
Det är dags att ta farväl. Hannes har ett
plan att passa, han ska till Wien och hämta
upp sonen som varit på läger. Sedan ska
nästa långresa planeras till vännerna i Kambodja. £

www.tidningennara.se

