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Flyttesalg A4 AVANT 2,0 TDI 120 hk 
Forspranget ligger i teknikken

Setesdalsveien, Kristiansand -  tlf. 24 03 48 00  www.gavinfo.no

• Parkeringssystem bak 
• Lys-/regnsensor m/fjernlys-

assistent 
• Cruise control 
• 17" alufelger
• Servotronic 
• Førerinfosystem
• Sportsseter
• Automatisk avblendbart 

innv. speil

• Sportsunderstell
• Xenon Pluss
• Audi sound system
• Sportsratt
• Lys pakke
• Midtarmlene foran
• Blanke sidelister
• Skvettlapper foran 
• Bagasjeromsmatte
• 16" continental u/pigg 

Audi A4 Avant fra kr. 352.700,-

Engangsleie kr: 75.000-
Etabl.gebyr kr: 3.890,-
Total kjørelengde 45.000
Alle beløp inkl. mva

Kun kr: 

2.775,-
pr. mnd. 
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Fra mineoffer til miss
Skjønnhetskonkurransen «Miss Landmine» ble forbudt i Kambodsja. I helgen kom den til Kristiansand. Side 4-5

,, Sykehusdirektørens diskusjoner med regionens
folkevalgte om fordelingen av knappe ressurser 
hører hjemme i åpent lende. Side 2
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��Kultur Kulturredaktør: 
Terje Gitmark Eriksen 
38 11 32 55, terje.eriksen@fvn.no

KUNST
� KRISTIANSAND

– All riiight, da sier vi velkom-
men til Keo Saman. Hun er 40
år, er gift og har tre barn. Hen-
nes mineulykke skjedde i 1987,
roper Morten Traavik.

I bakgrunnen spilles kambod-
sjansk popmusikk, og publikum
applauderer når en ung jente
kommer bærende med fotogra-
fiet av kvinnen som bare har ett
bein. Vi får vite hvor kjolen
kommer fra og hvor landminen
som kappet beinet hennes kom-
mer fra, i tillegg til hvilket
sprengstoff den inneholdt.

SKJØNNHETSBEGREP. – Det
blir feil å sammenligne dette
med en norsk missekonkurran-
se. Dette er først og fremst et
kunstprosjekt, sier Traavik, som
er regissør og leder for prosjek-
tet. 

Fotografier av 20 kvinner som

manglet ett eller to bein ble vist
fram på Sørlandets Kunstmu-
seum lørdag.

– Poenget er å vise hvilke ska-
der krig påfører mennesker, og å
utfordre vårt skjønnhetsbegrep.
Vi ønsker fokus på ofrene for
landminer, men dette handler
like mye om annerledeshet,
funksjonshemmedes identitet
og ikke minst, hvordan vi ser på
den tredje verden, sier Traavik.

REAKSJONER. Men kunstpro-
sjektet er en skjønnhetskonkur-
ranse som møter kraftig mot-
stand. Fjorårets prosjekt i Ango-
la ble møtt av en proteststorm,
og årets missekåring ble forbudt
av kambodsjanske myndigheter
tidligere i år.

Traavik har blitt skjelt ut av
grupper som mener konkurran-
sen er etisk uforsvarlig og at den
går ut over ofrene. Både Angola
og Kambodsja er to av verdens
mest minebelagte land, og
hundrevis av mennesker blir
hvert år drept eller skadet av
miner.

– Kjønnsdiskriminering,
«freak show», usmakelig, utnyt-
ting av kvinner. Tja, lista er lang
på hvilke reaksjoner jeg har fått,
sier kunstneren.

Lørdag var det de 150 frem-
møtte som stemte fram Miss

Landmine 2009, der vinneren
vant en spesialtilpasset protese.

DEN STILLE NØDEN. – Vi trenger
større fokus på landminer, og
det er bra vise nordmenn hvor-
dan det er å leve i den tredje ver-
den. Handikappede i Kambod-

sja har ikke de samme rettighe-
tene som her, sier Heap Men, le-
der av kambodsjansk forening i
Vest-Agder.

Fylkeskultursjef i Vest-Agder,
Anne Tone Hageland, var med
på å stemme fram en vinner.

– Det var vanskelig å velge én

vinner, siden alle jentene tren-
ger protese. Det var veldig ube-
hagelig, og tvinger meg til å ten-
ke over både Vestens skjønn-
hetsideal og den stille nøden
som landminene skaper, sier
Hageland.

Vinneren av missekonkurran-

En ubehagelig skjøn

Krigsofre, landminer
og proteser. «Miss
Landmine» er ikke
en vanlig skjønnhets-
konkurranse.

FOKUS: – Hvis dette kan føre til økt fokus på landminer, er det flott, sier Unni
Thorbjørnsen. (Jakob Gjøsæter t.h.) De har begge bodd i Kambodsja, og var til
stede lørdag. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

TRADISJONELT: 400 kambodsjanere bor i Norge, og nesten alle er bosatt i
Vest-Agder. Lørdag ble det tradisjonell kambodsjansk dans på Sørlandets
Kunstmuseum. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

Kunstprosjekt
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sen ble 18 år gamle Dos Sopheap.
Fotografiene av de 20 kambod-
sjanske kandidatene stilles ut i
to uker på Sørlandets Kunstmu-
seum.

Tekst: Anette Os
anette.os@fvn.no – 38 11 36 57

nnhetskonkurranse

OPPSIKTSVEKKENDE: 20 mineofre konkurrerte om årets missetittel. – Prosjektet er oppsiktsvekkende, og har fått internasjonal oppmerksomhet. Vi
ønsker å fokusere på landminer, sier regissør Morten Traavik. FOTO: TOR ERIK SCHRØDER

Miss Landmine 2009
� Et kunstprosjekt startet av

Morten Traavik i 2007.

� Missekonkurranser med
landmineofre.

� Har tidligere blitt utført i
Angola.

� 40.000 kambodsjanere har
måtte amputere på grunn av
miner siden 1979.

� Det vil ta minst 100 år før
alle miner er fjernet i Kam-
bodsja.

� Er støttet av Norsk kultur-
råd og Vest-Agder fylkes-
kommune.
KILDE: WWW.MISS-LANDMINE.ORG

,, Poenget er å vise hvilke 
skader krig påfører mennesker, og
å utfordre vårt skjønnhetsbegrep.
Morten Traavik, regissør og leder for prosjektet

,, Når jeg er ute og kjøper klær, er jeg tenåring.
Når jeg hører på radio, er jeg 95.
Beate Grimsrud. Fra «Den store norske kvinnesitatboka».
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