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Kunst og virkelighed
Handl. Nadia Plesner
nøjes ikke med at skildre uretfærdigheden i
sin kunst. Hun gør også noget. Hun er netop
gået i gang med at
bygge en skole i Tanzania sammen med
den schweiziske Prospero Foundation.
Nadia Plesners hovedværk Darfurnica er udlånt af Herning Gymnasium, og Plesner har fået
sin egen store hal på havnen, da maleriet fylder 3,5x7,8 meter.

Af Michael Engelbrecht

Kunst i Kerteminde

Det hele startede med, at nadia Plesner blev indigneret,
da hun læste en avis. Paris
Hilton var omtalt på en helside - for ingenting - mens folkemordet i Darfur havede fået en note på seks linier.
Det fik hende i første omgang til at male det sorte barn
med designertaske og tæppetisser ud fra filosofien, at hvis
man kunne få omtale pga.
disse ting, så havde de sultende børn mere brug for omtalen.
Siden solgte hun T-shirts
med motivet og fik sendt
32.000 US dollars til Darfur,
før retssagen med Loiúis Vuitton satte en stopper for det.
Siden har hun fået sendt en
hel hospitalsafdeling til
Uganda, og 10 klasseværelser
fra Østerhøjskolen i Ballerup
til Hananasif børnehjemmet

Fyn er fin. Nadia Plesner er hovednavn på
den internationale Art
Festival i Kerteminde,
hvor lokale Mogens Kischinovsky også deltager.

hvor han selv er til stede en
stor del af tiden. Men hele
Kerteminde er spækket med
kunst og kunstnere fra 30. juni til 8. juli. Festivalens slogan er “90 kunstnere - fra 9
lande - i 9 dage”. Den vil præsentere et bredt spekter af
kunst indenfor alle genrer og både inde og ude. Kunstnerne er delt op i tre kategorier: inviterede kunstnere,
deltagere i den censurerede
udstilling og lokale kunstnere, der vil åbne deres værksteder.
Kunstfestivalen er bl.a.
støttet af A.P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond, Toyota-Fonden og
Nordea Fonden.

uden for Dar Es Salaam i Tanzania, og det var dette projekt, der nu medfører, at Nadia Plesner Foundation nu
skal bygge en ny skole i forbindelse med børnehjemmet.
- Mit samarbejde med Hananasif begyndte i 2009. De
var meget begejstrede over at
få stole og borde, da det meste af undervisningen foregik
på gulvet. De fik også 100 nye
skoletasker doneret af Jeva,
legetøj fra Gentofte Hospital
og to store kopimaskiner fra
Canon, så de kunne starte en
lille kopibutik, fortæller Nadia Plesner.
- For et par måneder siden
holdte jeg et foredrag om min
kunst og min fond på Herning Gymnasium. En af eleverne blev så inspireret af mit

foredrag, at hun ringede begejstret til sin far Ulrik Debo,
som har startet Prospero
Foundation.
- Han besluttede at støtte
mit arbejde med 75.000 US
dollars til Hananasif. Så nu
skal vi sammen bygge en ny
bygning, så der bliver plads til
40 nye skolebørn, og derefter
hjælpe med at udvide Hananasifs landbrugsprojekter så de
på sigt kan blive selvforsynende med mad. Vi håber, at
bygningen står færdig om et
år, slutter Nadia Plesner
Hananasif børnehjemmet
er grundlagt i 2002 nær Dar
es Salaam med 12 børn, men
de blev hurtigt til 30. I dag er
der 100 børn på Hananasif.
www.nadiaplesnerfoundation.org/tanzanian-orphanage
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På lørdag åbner den internationale Kunstfestival i Kerteminde - en af de største kulturbegivenheder på Fyn - og i
år er det lokale Nadia Plesner,
der er hovednavn sammen
med Jens Galschiøt.
Nadia Plesner blev for alvor
kendt, da hun blev sagsøgt af
modegiganten Louis Vuitton,
da hun udstyrede et sort barn
med en karikatur af en designertaske og en tæppetisser a

la Paris Hilton for at kaste lys
på mediernes fokus på det
uvæsentlige i en alvorlig tid.
Som bekendt endte det
med, at Nadia Plesner vandt
over det store modehus ved
retten i Haag.
Hendes hovedværk Darfurnica er velvilligt udlånt af
Herning Gymnasium, der har
måttet afmontere en hel vinduessektion for at få maleriet
ud. Det måler 3,5x7,8 meter.
Nadia Plesner har fået en
hel hal på havnen til Darfurnica og en række andre malerier, som er malet specielt til
festivalen.
Mogens
Kischinovskys
skulpturer og malerier kan
man se i Grønlandsgade 15A,

De er glade på Hananasif børnehjemmet. Nadia Plesner og
Prospero Foundation vil nu bygge en ny skole ved hjemmet.
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