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Et frugtbart møde mellem arabisk og dansk kunst og kultur. 
”Kunst og kultur er et af de bedste instrumenter, når man skal styrke den gensidige forståelse 

og samarbejdet mellem forskellige folkeslag” - H. H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al 

Qasimi af Sharjah.  

 

Frederik V udsendte allerede i 1761 en videnskabelig ekspedition til de arabiske lande. Den 

blev ledet af Carsten Niebuhr, der fik til opgave at indsamle viden om og skabe bedre 

forståelse for den arabiske kultur. Siden da er de kulturelle forbindelser mellem Danmark og 

de arabiske lande hele tiden blevet udbygget. Men i dag er det særligt vigtigt at styrke dem, 

først og fremmest fordi sagen omkring ”Tegningerne af Muhammed”  har svækket dem. Det 

er derfor opgaven at genskabe dem på en kraftfuld måde. 

I 1999 udstillede Dorte Dahlin malerier på den 4. Internationale Biennale, der var arrangeret 

af Sharjah i De Forenede Arabiske Emirater.” Under dette ophold blev hun  - som hun har 

udtrykt det – ”ramt af den arabiske stråle”. Det medførte, at hun i 2000 blev bedt om at 

arrangere en stor udstilling på kunstmuseet i Sharjah, hvor både billedkunstnere og arkitekter 

deltog. Denne begivenhed resulterede i, at Det Danske Kulturministerium i 2001 tog initiativ 

til at etablere en kulturudvekslingsaftale med Kulturministeriet i Sharjah. De danske 

forpligtelser i denne aftale blev i de første år indfriet af flere af Det Kongelige Danske 

Kunstakademis medarbejdere og Dorte Dahlin. De forskellige former for samarbejde var altid 

undervisningsrelateret og sigtede mod at bygge bro mellem den arabiske og den danske 

kultur. 

Der blev arrangeret udstillinger, etableret workshops og forelæsninger både i København og i 

Sharjah. Senere blev ledelsen af denne udvekslingsaftale overtaget af en netværksinstitution, 

der fik navnet Nomad Academy. Den blev ledet af Dorte Dahlin og flere danske og 

udenlandske medarbejdere og har allerede gennemført en lang række projekter, der er ledsaget 

af  kataloger og bøger udgivet på både engelsk og arabisk. Alle disse aktiviteter er fyldigt 

beskrevet på dets hjemmeside : www.nomad-academy.dk.  

 

D. 12. November i år åbnede Nomad Academy en ny udstilling på Kunstmuseet i Sharjah. Den 

fik titlen Nomad Academy Goes Public, fordi de projekter, der bliver præsenteret, er bestemt 

til at blive udført – i større eller mindre skala – i det indre eller ydre byrum eller i den 

omkringliggende natur i Sharjah samt i den virtuelle verden. 
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Skulptøren Mogens Møller og arkitekten Jan Havshøj har sammen med den iranske 

islamekspert Nasser Moaedi Jorfi skabt et projekt til en Måneskins Oase, der rummer en 

billedkunstnerisk nyfortolkning af den kendte poetiske arabiske månehave, der var beplantet 

med hvide liljer, som kastede månens lys tilbage. Det blide skær fra rækker af levende lys, der 

sejlede i små både i det korsformede vandløb spillede sammen med de gyldne reflekser fra 

måneskinnet. Der var ofte sat spejlglas ind i de farverige mosaikmønstre i havens flisebelagte 

gange .De kastede lyset tilbage som facetslebne ædelstene. I den poetiske måneskinsbelyste 

have blev der spillet musik og læst digte. I Måneskins Oasen er den islamiske opfattelse af 

månen som et symbol på Allahs kærlighed til de troende fortolket i en nutidig optik.  

Mogens Møller har beskrevet den således: ”Et kendt ørkenfænomen, som kaldes en ”Barcan” 

omslutter - som et naturmonument - et moderne observatorium, hvis kikkert konstant følger 

månen. Elektronisk udstyr forstørrer og forstærker månebilledet til et knivskarpt digitalt 

billede på  6 m. i diameter.  Dette billede vil være det største, levende, direkte billede af 

månen indrammet af en ring af stalaktitter. Månebilledet vil kunne oplyse de optrædende, der 

enten reciterer digte, musicerer eller danser. Billedet kan transmitteres til hvor som helst på 

jorden. Fra toppen af barcanens skråtstillede lysende kakkelklædte kæmpeflade - der har form 

som en halvmåne – strømmer store mængder vand. Til Måneskins Have skal der knyttes et 

kursted, hvor der kan foretages behandling med bl.a. alternativ naturmedicin. Projektet er på 

udstillingen anskueliggjort gennem præcist udarbejdede modeller i bronze og i gips med 

koralsten (den lokale byggeskik), suppleret med tegninger og fotografier, ligesom et arabisk 

digt om månen er udført som kalligrafisk værk.” 

 

Lightscape rummer forslag til lysudsmykning af højhuse i Sharjah. Det visualiserer 

spørgsmålet om tilsløring og transparens i arkitekturen og sammenfaldet af de private og 

offentlige sfærer i det globale medierum. Dorte Dahlin og Annemette Larsen, der skabt 

projektet, har beskrevet det på følgende måde: 

 “På udstillingen vises en glasvæg på 3 x 7 meter, bygget som en husfaçade i 1:1. Væggen 

opdeler rummet i et “privat” og et “offentligt” rum, hvor det private rum er installeret som et 

arabisk brudekammer - fyldt med spejle, billeder og det symbolske sengeleje af rødt lagen og 

en grøn silkeserviet, der ifølge gammel beduinskik skal fremvises efter brudenatten, som 

bevis på akt og uskyld. 

Det offentlige rum er karakteriseret ved et stort billboard-print, der viser 2  højhuse i ørkenen, 

det ene enkelt udsmykket med en lysende Tønderknipling nedover hele facadens højde - det 

andet af et ligeså monumentalt og selvlysende solcellepanel. 

 Selve glasvæggen er opbygget af mørkt, halvgennemskinneligt spionspejl og en sektion 
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Privaliteglas, der afhængigt af strømtilførsel ses glasklart eller mælkehvidt. Mens spionspejlet 

danner skyggefigurer, når man bevæger sig gennem rummene, fungerer Privaliteglasset som 

skærm for en computergenereret film. Filmen består af en uendelig og uforudsigelig 

rækkefølge af billeder, der blæses som snefnug blandt animerede krystaller i forskellige 

retninger, hastigheder og kombinationer. Blandt billederne ses både fotos fra det offentlige og 

fra det private rum. Det yderste offentlige rum – med Månen og Saturn og Mælkevejen i 

spidsen – og intime og nære rum, en filigran-agtig tegning, perler formet som en thepotte, 

henna smykkede fingre og så et øje, et digt om et kys. 

I korte intervaller står Privaliteglasset helt klart: i små glimt er der fri udsigt fra 

brudekammeret til det offentlige rum og omvendt, en pludselig ud- og indsigt, der gør det 

samlede rum til en transparent, uoverskuelig labyrint af informationer. 

Med de “levende” facader, som næsten fysisk opløser husets form til en privat-offentlig 

medieflade – sammenflettes i en bevægelse dybe forskelle i vores kulturer om grænserne for 

det offentligt tilgængelige. Den globale medieverdens krav om transparens føjes ind i den 

klassiske arabiske arkitektur, der med sine traditionelt lukkede facader skjuler en labyrint, en 

umålelighed af rum og detaljer. 

Udstillingen er bort set fra det røde og grønne silkelagen i brudekammeret holdt i sort/hvid og 

rummer dermed en poetisk reference til den traditionelle klædedragt i det offentlige rum, hvor 

mænd i hvidt og kvinder i sort skaber et bevægeligt grafisk landskab i sig selv. 

Lightscape kan også udføres i  stor skala og installeres på højhusenes facader. Endelig kan de 

forstørres på en sådan made, at hele bydele kan karakteriseres gennem forskellige lys- temaer. 

Flere af sådanne temaer er vist i en lang række mindre prints, der hænger i det Arabiske 

brudekammer som fremtidsdrømme om byen”. Konceptet er udført af de to kunstnere i 

samarbejde med computer ekspert Thomas Holmbäck, maleren Abdul Rahem Salem fra 

Sharjah og arkitekten Hans Feldthusen. 

 

Projektet Paint the Desert er en installation, der er skabt af Stig Brøgger. Han har prydet 

museets vægge med digte, som han selv har forfattet. De er skrevet på arabisk og engelsk. 

Han har altid været fascineret af ørkenen med de uendelige vidder, de gådefulde luftspejlinger 

og det store himmelhvælv. Tit og ofte har han fremhævet ørkenen som et vidtstrakt rum, der 

er renset for billeder og tætte meningsmønstre. Den tavse ørken er måske et af de få frirum 

eller meditative steder, hvor samtidens billedbombarderment ikke kan ses eller høres og hvor 

der derfor er plads til fordybelse og intensivering af den kunstneriske aktivitet. For – som han 

har udtrykt det: ”The desert / is the last place /for fantasy / and imagination / The rest of the 

world / is being covered /by globalizing buildings / and tourists.”. Udstillingsgæsterne var 
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meget optaget af Stig Brøggers værk og læste hans digt med stor interesse. De delte fuldt og 

helt hans fortolkninger af ørkenens særlige fascinationskraft og – som de udtrykte det ” dens 

evne at aktivere skjulte evner og kræfter.”  

Sharjah Dialogues består af to ”talende ”bænke. De er skabt af billedkunstneren Peter Holst 

Henckel. Når man sætter sig på en af bænkene starter en båndet konversation mellem en 

kvinde og en mand, som man lytter til samtidig med at man hviler sig. Teksterne er skrevet af 

Usula Andkjær Olsen og indtalt på arabisk af Duna Dhali og Fanar Ghali. der er både 

skuespillere og digtere. Når man sidder på bænkene føres man ind i et rum fyldt af poesi og 

humor og der bliver afdækket nye dimensioner i det travle hverdagsliv.  

Kunstnergruppen Superflex har valgt at udstille en kopi af det biogasanlæg, der i de sidste 

mange år er blevet opstillet flere steder i udlandet. Anlægget er enkelt og derfor let af 

vedligeholde. Det kan give tilstrækkeligt gas til en familie med børn og husdyr. Erhvervelsen 

af det kunstnerisk designede orange anlæg betyder, at kvinderne ikke mere skal gå langt for at 

hente brænde. På en video kan man se, hvorledes de danser af lykke over i fremtiden at slippe 

for tunge arbejdsbyrder.  

En rejse – et møde er en installation, der er skabt af grafikeren Lars Grenaae. Den består af en 

række tryk, der er udført i nye former for bland-teknik. De rummer humorfyldte henvisninger 

til de opdagelsesrejsende – f. eks. Carsten Niebuhr og Jens Munk – der har udforsket Arabien. 

De er kædet sammen af stiliserede cirkelformede grafiske blade, der skaber en illusion af 

bevægelse.  

 

Joachim Hamou har valgt at skabe Et arabisk teater, der hverken bruger ord eller på forhånd 

valgte personer og derfor er i pagt med en gammel arabisk teatertradition. Teateret er bygget 

op på en sådan måde, at der etableres en dialog ikke alene med udstillingens gæster, men også 

med museets arkitektur og med det brogede liv på gaden – med handlen, diskussioner, bøn og 

ekko af mange andre lyde. Dette ”teater” inviterer udstillingens gæster til selv at optræde og 

selv finde på, hvad der skal vises på scenen.  Det stimulerer dem til – i en nutidig optik – at 

stille følgende spørgsmål: hvorledes kan man i dag beskrive ”det arabiske særpræg”?  

 

Sammen med sine medarbejdere i Hotel Pro Forma har Kirsten Dehlholm skabt en 

videoinstallation, der hedder Algebra of Place. Den visualiserer temaet ”at rejse ind i nye 

kulturer med krop og sjæl” ved at vise en række episoder, der foregår i et fiktivt internationalt 

hotels mange sektioner. Udstillingens gæster oplever, hvorledes de personer, de møder på de 
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forskellige videoer, efterhånden får udvidet deres erfaringsrum, således at der formidles et 

nuanceret, afbalanceret billede af den arabiske kultur – uden den ensidighed, man så ofte 

møder. 

 

I 2001 begyndte Dorte Dahlin at arbejde for, at der blev oprettet en ”lillesøster” til det 

Arabiske Institut i Paris. Det inspirerede i 2005 de studerende ved Institut for Arkitektur og 

Æstetik på Århus arkitektskole til at udarbejde projekter til et arabisk kulturcenter. Efter en 

studietur til  arkitekturskolen i Sharjah  blev der udarbejdet 35 forslag til en konkret 

udformning af ”Et arabisk Kulturhus i København”. Disse forslag blev bearbejdet og fik titlen 

100 Haver – et arabisk kulturcenter i København. På Museet i Sharjah er det nu præsenteret 

gennem plancher, modeller og elektroniske præsentationer. Andriette Ahrenkiel, Torben 

Nielsen og Hans Feldthusen fra Århus Arkitektskole ledede projektet. Et af forslagene fik 

titlen Salamander. Det blev udført af Martin Krogh og Martin Laursen, der i dag leder 

arkitektfirmaet ADEPT, som har vundet flere internationale konkurrencer. De har selv 

beskrevet det således: 

” Projektets hovedintention er at blande funktionerne i en arabisk kulturinstitution  som  

museum, udstilling, koncert- og teatersale samt bibliotek, med funktioner som boliger, 

kontorer, indkøbsfaciliteter og butikker. På den måde kan bygningen fungere som en 

attraktion der kan blive et samlingssted for et meget bredt udsnit af både befolkningen i 

København og dets besøgende. Endvidere ønsker projektet at skabe en kulturbygning med 

mange offentlige flader både inde og ude. Derfor er bygningen løftet og spændt ud omkring 

Enghave Station. Herved opstår der en stor plads under bygningen og nye gang- og 

cykelbroer. Med organiseringen af bygningens funktioner og dens  mange offentlige steder 

fremstår dens form og dynamiske udtryk som en Salamander. Området bevares som et åbent 

sted med pladser og haver, hvor beboerne mødes, samtidig med at der skabes et internationalt 

vartegn med klare kulturelle intentioner for besøgende fra hele verden.” 

Designeren Niels Peter Flint har præsenterer et arkitektonisk projekt, som han har kaldt 

Worldby. Det viser modeller af en by, der hele tiden bliver anskuet ud fra nye vinkler gennem 

præsentation af videoer, malerier og billeder fra andre medier. Projektet er bygget på 

økologiske principper og fremstår som et Utopia. På museet i Sharjah blev projektet 

præsenteret på en sådan måde, at de besøgende selv kunne skitsere deres egne ideer om 

fremtidens byer og samfund. De nedfældede dem på en sort tavle, hvorefter de blev optaget 

og sendt ud på Internettet. På den måde lykkedes det i høj grad at aktivere udstillings-

gæsterne. 
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De forskellige projekter gav anledning til frugtbare diskussioner og stimulerende indlæg i den 

trykte og den elektroniske arabiske presse.  Det vakte stor opmærksomhed, at så mange 

danske kunstnere havde arbejdet intenst på at skabe projekter, der var præget af den islamiske 

kultur og i flere tilfælde var bestemt for arabiske byrum.   

 

Else Marie Bukdahl 

Dr. phil. Tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi.  

 


