Af Mathias Ussing Seeberg

Vi kender
stadig
ikke
Afrika
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Ny arkitekturudstilling.
Skønt Afrika på det symbolske
plan og som mere eller mindre
fiktive billeder fylder godt i
vores begreber om verden, er
det ikke meget, den almindelige
dansker, amerikaner eller
kineser kan sige om de
konkrete, moderne kulturer syd
for Sahara. Louisianas store
sommerudstilling er den tredje
i arkitekturserien om regionale
identiteter og kulturer.

Omar Victor Diop (Senegal)
Seraka (Men With Umbrella), 2013
Den senegalesiske fotograf Omar Victor Diop laver farvestrålende
tableauer fra Dakars vibrerende modescene.
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Vi begynder med et resumé.
True Size of Africa
»Sikkerhedssituationen i Burkina Faso er efter den seneste tids uroligheder
gradvis forbedret, og risikoen for voldelige demonstrationer er reduceret markant.«  
»Situationen i Mali er fortsat skrøbelig. Landets nordlige områder er ramt af
hyppige sammenstød mellem væbnede grupper, irregulære angreb samt organiseret
kriminalitet, og risikoen for kidnapning er fortsat høj.«

»På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i
Somalia er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya.«
»Rejsende bør udvise stor agtpågivenhed ved ophold i Etiopien,
herunder på offentlige steder som hoteller, restauranter, supermarkeder og shoppingcentre, ligesom man bør undgå større offentlige forsamlinger.«

»Der er alvorlig risiko for terrorangreb og for bortførelser i de nævnte
områder. Overalt i Nigeria er der stor risiko for kriminalitet i form af væbnet røveri og
overfald.«

»Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser
til Sierra Leone, Liberia og Guinea og opfordrer til, at rejser til landene begrænses
til et absolut minimum og overvejes meget nøje.[…] Sundhedssektoren og
behandlingssystemet i de berørte lande er fortsat meget hårdt belastet som følge af
udbruddet af ebola.«

»Rejsende i Sydafrika bør … udvise forsigtighed pga. risiko for voldelig
kriminalitet, herunder væbnede røverier, overfald, bilkapringer og tyverier.«
»De fleste danske rejsende har et problemfrit ophold i
Tanzania. Rejsende bør dog være opmærksomme på stigende risiko for berigelsesog voldskriminalitet, herunder væbnet røveri, undgå eventuelle demonstrationer og
offentlige protester og udvise særlig forsigtighed i forbindelse med transport.«

»Den 5. oktober 2014 bekræftede det ugandiske sundhedsministerium
et tilfælde af Marburg-virusinfektion, og en person er bekræftet død som følge af
sygdommen.«

Softwaredesigneren Kai Krause har designet et kort, der sætter fokus på
Top
Countries
(størrelses)forholdet mellem Afrika og resten
af det100
internationale
samfund.
Area in square kilometers, Percentage of World Total

The True Size of Africa
A small contribution in the fight against rampant Immappancy, by Kai Krause

In addition to the well known social issues of illiteracy and innumeracy,
there also should be such a concept as “immappancy”, meaning insufficient geographical knowledge.
A survey with random American schoolkids let them
guess the population and land area of their country.
Not entirely unexpected, but still rather unsettling,
the majority chose “1-2 billion” and “largest in the
world”, respectively. Even with Asian and European college students, geographical estimates were often off by factors of 2-3. This
is partly due to the highly distorted nature
of the predominantly used mapping proPORTUGAL
jections (such as Mercator).
A particularly extreme example is the
worldwide misjudgement of the true
size of Africa. This single image tries
to embody the massive scale, which is
larger than the USA, China, India,
Japan and all of Europe - combined!

COUNTRY

Sources: Britannica, Wikipedia, Almanac 2010

NETHERLANDS
BELGIUM

SWITZERLAND

FRANCE
GERMANY

SPAIN

ITALY

United States

EASTERN
EUROPE
UNITED STATES
( with Alaska & Hawaii )

AREA

Europe

x 1000 km2

USA

9.629

China

9.573

India

3.287

Mexico

1.964

Peru

1.285

INDIA
PART 2

France

633

Spain

Please note:

506

Papua New Guinea

462

The graphical layout of this map is meant purely as a visualization to
illustrate the fact: Africa is much larger than almost everyone assumes!

Sweden

441

Japan

378

Germany

357

Norway

324

Italy

301

New Zealand

270

United Kingdom

243

Nepal

147

Bangladesh

144

Greece

132

TOTAL

30.102

AFRICA

30.221

Just for Reference:
The Surface of the MOON

37.930

INDIA

Kai Krause 2010

Even totally blurred outlines could have been used to make that point,
however the table at left is very accurate, citing:

India

CHINA

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area

Note for instance that the figure in the table for the USA does include
Alaska and Hawaii, but they are not even used in the map, as are a
handful of other entries (such as Norway and Sweden).
The reason for this is that the map purposely uses the familiar shapes,
as if you are ‘moving pieces in Google Maps’. Because the mathematically exact depiction, using equal area scaling, would be even more
drastic, but would appear highly distorted. I chose to retain the commonly known outlines and proportions to tell the story, even if this
conservative size has ‘left-over parts’.

CHINA
PART 2

Ireland

The small maps on the right are again the singular message: see
some of the countries in direct relation to Africa, a view that is quite
unfamiliar and rarely seen.
It is worth looking at Bucky Fullers maps or the Peters equal area
proposals, among many other beautiful attempts to display geographical information. Numerous other side-by-side comparisons have been
made, this is by far not the first and hopefully not the last such map:
someone should find the best fit of all puzzle pieces in a neutral projection.
Until then, please do not take it all too literal (‘where is Ibiza??’)
and simply take that one impression with you: Africa…. is immense.

No Rights Reserved

UK

JAPAN

This work is placed in the Public Domain

China

»Den politiske situation i Zimbabwe er forbedret væsentligt siden 2008, hvor
det omstridte valg udviklede sig til omfattende politisk motiveret intimidering, vold og
uro.«
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Den 25. juni åbner Louisiana en stor udstilling om
arkitektur, kunst og kultur i Afrika, og som en af
kuratorerne bag må jeg erkende, at der påhviler
os et ganske stort ansvar. Et ansvar for at søge
ny viden, gå ind i andre felter end vanligt og
forsøge i størst muligt omfang at undgå de mest
saftige klichéer og givne antagelser. I 1980’erne
producerede Dansk Røde Kors i samarbejde med
pladeproduceren Jesper Bay, direktør for selska
bet Genlyd, en støttesang til Afrika, som de fleste
over tredive stadig kan mere eller mindre udenad.
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Russia
Canada
China
United States
Brazil
Australia
India
Argentina
Kazakhstan
Sudan
Algeria
Congo
Greenland
Saudi Arabia
Mexico
Indonesia
Libya
Iran
Mongolia
Peru
Chad
Niger
Angola
Mali
South Africa
Colombia
Ethiopia
Bolivia
Mauritania
Egypt
Tanzania
Nigeria
Venezuela
Namibia
Mozambique
Pakistan
Turkey
Chile
Zambia
Myanmar
Afghanistan
Somalia
France
C. African Rep
Ukraine
Madagascar
Botswana
Kenya
Yemen
Thailand
Spain
Turkmenistan
Cameroon
Papua New Guinea
Uzbekistan
Morocco
Sweden
Iraq
Paraguay
Zimbabwe
Japan
Germany
Rep o.t. Congo
Finland
Vietnam
Malaysia
Norway
Côte d'Ivoire
Poland
Oman
Italy
Philippines
Burkina Faso
New Zealand
Gabon
Western Sahara
Ecuador
Guinea
United Kingdom
Uganda
Ghana
Romania
Laos
Guyana
Belarus
Kyrgyzstan
Senegal
Syria
Cambodia
Uruguay
Suriname
Tunisia
Nepal
Bangladesh
Tajikistan
Greece
Nicaragua
North Korea
Malawi
Eritrea
TOP 100 TOTAL

Den med Michael Falch, Bamse osv., hvor Nanna
synger: ”Det LAND som alle børn kender.” Aehm
… land? Nanna har jo ret i, at vi synes, vi kender
et sted ved navn Afrika, et sted som vi føler for og
med. Men måske giver netop den generaliserede
følelse og de dertil knyttede forestillinger os store
problemer med at forstå det virkelige sted Afrika,
som ikke er et land, men et enormt kontinent
med mindst lige så store interne forskelle som i
Europa og Asien. Når det gælder virkelig indsigt
i, hvad Afrika rummer, har de fleste af os ikke
13

Not Vital
(Schweiz)
House to Watch the
Sunset, Niger, 2005
Den schweiziske
billedkunstner Not
Vital har i samarbejde
med lokalbefolkningen
bygget dette
skulpturelle hus i
Aladab, Niger.
14

meget at øse af: Det er ikke pensum, hverken i
vores generelle uddannelsessystem eller de mere
uformelle dannelseskrav blandt ordentlige men
nesker. Om vi skal have dårlig samvittighed, vil
jeg lade læserne om at afgøre.
Citaterne i begyndelsen af teksten er taget
fra Udenrigsministeriets Rejsevejledninger, og
selv om disse naturligvis skal fokusere på al
dårligdommen og tjener som advarsler, så er de
også et eksempel på fokus. Det er vores fokus, der
afgør, hvad vi kan berette, og det er fokus, det er
galt med. Du ser kun det, du kigger efter og aldrig
længere eller dybere, end din interesse rækker.
Hvor stort er Afrika? Hvor mange lande er der? I
hvilket land hedder hovedstaden Luanda? Hvem
koloniserede Mali? Hvad ved vi overhovedet? Er
rigtig interesse ikke den største af alle de gode
gerninger, man kan begå? Da jeg forleden gen
nemgik udstillingen sammen med den ghane
siske arkitekt og ekspert i arkitektur i Afrika Joe
Osae-Addo, spurgte han mig netop, om ikke ud
stillingen kunne starte med ordene: ”VI KENDER
STADIG IKKE AFRIKA”, skrevet stort på en væg.
Louisiana forsøger altså at flytte fokus: fra
de gængse elendighedsfortællinger, hvor sande
de end måtte være isoleret set, over på andre
fortællinger om at leve og bygge og bo i lande
som Burundi, Gabon eller Senegal. Fortællinger,
der er lige så sande, men som ikke fortælles ofte
nok. Og fordi de ikke fortælles, skævvrides vores
billede af kontinentet. For er det måske ikke pas
sende at antage, at fortællingen om Afrika, som
vi indtager den i forbindelse med morgenkaffe
og aftenbøn, ikke tilnærmelsesvis repræsenterer
kompleksiteten og den kulturelle rigdom, det
næsten endeløst store kontinent indeholder? Er
det ’typisk’ afrikanske i virkeligheden ikke vores
blik og det, det søger efter, snarere end noget
lokalisérbart på det faktiske kontinent? Er Afrika,
som vi kender det, ikke noget, VI har fundet på?
Jeg vil altså hævde, at folk over en bred
kam har været vant til at se Afrika og de mange
befolkningsgrupper, der lever der, i 2D. Nu beder
Louisiana så jer, kære læsere, om at tage 3Dbrillerne på og bevæge jer ind i sommerens store
udstilling, som ikke handler om ’landet’ Afrika,
men derimod om kontinentet, eller mere præcist:
de lande, der befinder sig syd for Sahara, fra Niger
over Nigeria til Kenya og Tanzania, og videre til
Angola, Zimbabwe, Den Demokratiske Republik
Congo, Mozambique og Botswana – for nu at

nævne en håndfuld.
Udstillingen behandler en verden efter ko
loniseringens ophør, med fokus på det regionale,
det lokale og det særprægede. Fortællinger om
viden, teknologi og kultur som kan berige os, og
som vi kan lære af. Den er den tredje og sidste
i en trilogi af udstillinger om arkitektur, kultur
og identitet. AFRIKA følger altså NEW NORDIC
og DET ARABISKE NU. Udstillingen falder i syv
tematiske afsnit, hvoraf de tre introduceres i
teksten herunder.
Om at høre til
Udstillingen begynder i og for sig som de to
tidligere i trilogien ved at lade en række på godt
tredive fremtrædende kunstnere, designere, for
fattere og arkitekter komme til orde. De forsøger
med udgangspunkt i deres respektive metiere
at give indblik i deres verden og diskutere, hvad
det vil sige at høre til. Her vil man blandt andet
kunne lytte til et lydværk af den nigerianske
kunstner Emeka Ogboh, som simultanafspiller
oplæsningen af et igbo-sagn på både engelsk
og igbo; man vil stifte bekendtskab med den
sydafrikanske kunstner Athi-Patra Rugas smukke
håndvævede kort over opdigtede landområder;
man vil kunne læse den unge somaliske forfat
ter Diriye Osmans fortælling om at vokse op som
homoseksuel i Somalia og Kenya; man vil opleve
en form for samarbejdsværk mellem nigerian
ske Wura-Natasha Ogunji og den far, hun aldrig
mødte; man vil more sig over den senegalesiske
fotograf Omar Victor Diops selvportrætter, der
genopfører historiske fremstillinger af ’afrikan
ske’ mænd med et twist, og man vil inspireres af
botswanesiske Sindiso Khumalos nyfortolkninger
af traditionelle tekstilmønstre. Som helhed danner
disse bidrag en rig polyfoni ved udstillingens
begyndelse, og udstillingen er i det hele taget
en række præcise nålestik ned i et kulturelt her
og nu.
Byernes hastige vækst
Intet sted i verden vokser storbyerne hurtigere
end i Afrika. Fortællingen om seks storbyer –
Dakar, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Maputo og
Johannesburg – iscenesættes af den sydafri
kanske arkitekt Heinrich Wolff, som gennem ét
spektakulært greb forsøger at få os til at se på
storbyen i Afrika, hvordan den ser ud og fun
gerer. Wolffs pointe er blandt andet, at det er
15

Mikhael Subotzky (Sydafrika) &
Patrick Waterhouse (England)
Windows, Ponte City, 2008-2010
Sydafrikanske Mikhael Subotzky og britiske Patrick Waterhouse
dokumenterer i et omfattende fotoprojekt livet for den primært
sorte underklasse i apartheid-skyskraberen Ponte City i
Johannesburg.

Lard Buurman (Holland)
Place Cyrnos (C.C.S.), Dakar, Senegal, 2010/2012
(øverst) og Mairie, Pikine, Dakar, Senegal,
2010/2014 (nederst)
Lard Buurmans fortættede fotografier fra
metropoler som Dakar, Lagos og Nairobi, viser os
det travle liv mellem blikhuse og skyskrabere.
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Kéré Architecture (Burkina Faso)
Dano Secondary School, Burkina Faso, 2007
Skolen i Dano, Burkina Faso, som Kéré opførte i 2007.
Siden er mange bygninger kommet til, ligeledes fra Kérés hånd.
Fotos: Kéré Architecture

Gando School Library, Burkina Faso, 2012 (øverst th.)
Diébédo Francis Kéré ses her stående inde i biblioteket han byggede i
barndomsbyen Gando.
Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

nogle andre logikker, der kommer til udtryk i de
afrikanske metropoler end dem, der er gældende
for byer i bl.a. Europa – det gælder fx forestil
lingen om byens centrum og periferi, som ikke
nødvendigvis gør sig gældende her. Scenografien
rummer en lang række fortællinger, udvalgt af os,
om de seks byer, der har hver deres sektion i hi
storien. Vi fortæller om Dakar som kulturmetropol,
om kunstbienalen og modeverdenen; vi fortæller
om den nigerianske arkitekt Kunlé Adeyemi og
hans tegnestue NLÉ's spektakulære visioner for
de uformelle boligområder i havnebyen Lagos;
vi viser den congolesiske fotograf Sammy Balojis
18

billeder fra Kinshasa med fokus på ødelagte infra
strukturer og folks evner til at navigere på trods
af dem; vi kommer ind i middelklassestuerne i et
af Johannesburgs nyopførte kvarterer; i Nairobi
ser vi vilde animationer af planlagte satellitbyer
og får et billede af de uformelle boligområders
potentialer; vi føres gennem Maputos arkitektur
historie ved hjælp af smukke modeller af ikoniske
bygningsværker og ser som kontrast ungdoms
kulturen mellem og under husene. Bytemaet er
således en blotlægning af kultur, arkitektur, men
nesker og andet, der er med til at give de respek
tive byer deres identitet. Det er en fortælling om

Landsbyens hjerte,
ifølge Diébédo Francis
Kéré. Her mødes
landsbyens ældre for at
drøfte betydningsfulde
sager.
Foto: Tian Ren
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Vincent Boisot (Frankrig)
Kinshasa Symphony, 2009
I udstillingen vises en lang række smukke film og gribende dokumentarer.
Blandt andet en om dette symfoniorkester i Kinshasa i Den Demokratiske
Republik Congo.
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J.D. 'Okhai
Ojeikere
(Nigeria)
Suku Sinero Kiko, 1974
J.D. ’Okhai Ojeikere
fotograferede efter
uafhængigheden de
nigerianske kvinders
frisure, som i deres
skulpturelle pragt
udstrålede den endelig
vundne frihed.

Selgas Cano (Spanien)
Konokono Vaccination and Educational Clinic, Kenya, 2014
Den spanske tegnestue Selgas Cano lavede denne multifunktionelle pavillon
sammen med lokalbefolkningen i Turkana, Kenya.
Foto: Iwan Baan

det, der er nu, og alt det gode, der nødvendigvis
må komme med den enorme hittepåsomhed og
pulserende kreativitet man ser, selv i de fattigste
bydele, på tværs af kontinentet. Hvad der her blot
antydes, vil blive uddybet i udstillingen.
At bygge dér
En af de bærende kræfter blandt arkitekterne på
Louisianas udstilling er Djébido Francis Kéré.
Hans praksis rammer ned i hjertet af det, udstil
lingen også forsøger at vise. Dels det stedsspe
cifikke som en markant tendens i sub-saharisk
Afrika: Mange af arkitekterne tager udgangs
punkt i det, man kunne kalde folke-arkitekturen,
de traditionelle måder at bygge og bo på, som er
vidt forskellige fra region til region, men har det
tilfælles, at udgangspunktet er de forhåndenvæ
rende materialer. Man bygger af det, der omgi
22

ver én. Kéré er desuden en brugerinddragende
arkitekt, der helt fra begyndelsen har insisteret
på at bruge de folk som arbejdskraft, der efter
følgende skulle bruge hans bygninger. På den
måde får han også uddannet folk, så de selv kan
vedligeholde bygningerne, når han er rejst igen.
Kérés ikke-afsluttede hovedværk handler i en
forstand om at løfte sit lokalsamfund: ”Arkitektur
er mere end bygninger …”, som han forklarede i
et interview til Louisiana Channel. Kéré stammer
fra en lille landsby, Gando i Burkina Faso – han
siger selv, at han var den første dérfra, der kom
på universitetet. Allerede som barn, siger han,
mærkede han det ansvar, der påhvilede ham. Når
han i weekenden var hjemme fra skole – den lå 40
kilometer væk – kom kvinderne fra landsbyen og
gav ham de få mønter, de havde. Af dyb hengi
venhed overfor ham, sikkert, men også fordi de
23

Toshiko Moriko Architects (USA)
THREAD Artist Residency, Senegal, 2015
Den amerikanske tegnestue Toshiko Mori Architects har i tæt samarbejde
med lokalbefolkningen bygget et kulturcenter i Senegal med rødder i
traditionelle, vestafrikanske byggeskikke.
Foto: Iwan Baan
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NLÉ (Nigeria/Holland)
Makoko Floating School, Nigeria, 2012
Tegnestuen NLÉ er stiftet af nigerianske Kunlé Adeyemi, der med sin
flydende skole har givet sit bud på en fremtid for havnebyen Lagos.

så Kéré som en investering i deres lille samfund.
Hans uddannelse måtte komme dem til gode en
dag. Selv siger han: »Det er mit lokalsamfund,
som er årsagen til, at jeg gør alt det, jeg gør.«
Siden han i 2001 opførte den første bygning, en
grundskole, har han bygget adskillige bygninger i
Gando, blandt andet et bibliotek og lærerboliger. I
Louisianas udstilling vil han, med udgangspunkt
i arbejdet i Gando og en analyse af landsbyen,
præsentere en spektakulær installation, der for
søger at anskueliggøre en særlig rumlighed, som
gør sig gældende der.
Udstillingen på Louisiana er ikke et billede
af, hvad Afrika er; snarere et nedslag i en kolossal
og kompleks rigdom af fortællinger og materiale,
med fokus især på nye arkitekturprojekter tværs
over kontinentet. Udstillingen forsøger med disse
nedslag at skabe nye forgreninger i vores opfat
26

telse af kontinentet, som – håber vi! – vil inspirere
folk til at søge mere viden og finde rigtig inte
resse. For vi kender stadig ikke Afrika.
Udstillingen vises i museets vestfløj, hvor også
den første udstilling i serien, New Nordic, blev
vist. Derudover opføres store bygningsværker i
skulpturparken som en del af udstillingen, der i
det hele taget er præget af sanselige installationer, kontekstgivende kunstværker og information, der udfordrer den gængse forestilling om
AFRIKA.

Mathias Ussing Seeberg (f. 1981), mag.art. i
kunsthistorie fra Københavns Universitet, museums
inspektør på Louisiana, medkurator på udstillingerne
ARKTIS, Riverbed (Olafur Eliasson) og AFRIKA
(25. juni-25. oktober).
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UNDERVISNINGSMATERIALE TIL
UDSTILLINGEN AFRIKA – ARKITEKTUR,
KULTUR OG IDENTITET PÅ LOUISIANA

Fabrice Monteiro (Belgien/Benin): The Missing Link, Joe, 2014. Courtesy: Kunsteren og Mariane Ibrahim Gallery

Undervisningsmaterialet består af:
1.

Introduktion til udstillingen fra Louisiana Magasin #42, juni 2015. Skrevet af
udstillingens ene kurator, Mathias Ussing Seeberg.

2.

En lærervejledning med forslag til, hvordan Afrika-udstillingen kan bruges i
undervisningen, en oversigt over relevant litteratur og links samt oversigt over det
materiale, der indgår i powerpointen med uddybende kommentarer.

3.

Powerpoint-præsentation med udvalgt materiale fra udstillingen samt
perspektiverende billedmateriale.

4.

Elevark med opgaver, der kan bruges i forbindelse med et besøg på Louisiana.
Andre undervisningsmaterialer, som Arkitekturen omkring os og Fremtidens
Arkitektur er Grøn kan med fordel supplere Afrika-materialet. De findes begge på
louisiana.dk/learning

Kort om udstillingen
Med en omfattende præsentation af arkitekturprojekter, samtidskunst og kulturhistorie
udfoldes en historie om et Afrika på vej frem. Udstillingen viser, at der findes mangfoldige,
alternative fortællinger fra det afrikanske kontinents mange regioner om samtidskultur og
historie - som er nødvendige for at nuancere vores blik på og billede af Afrika.
Udstillingen er delt op i syv temaer: Om at høre til, Sameksistens, Storbyerne vokser, At
skabe rum, At genopbygge, Nye fællesskaber og At bygge fremtider og viser film, modeller,
fotografier, installationer og meget andet fra Subsahara.
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AFRIKA I UNDERVISNINGEN
Afrika: Et kæmpe land, hvor ebola-epidimer, HIV og korruption sætter dagsordenen. Eller

Til hvem?

hvad? Afrika omtales ofte fejlagtigt som et land men er i virkeligheden et kontinent
bestående af 54 forskellige lande. Og ja, der har været ebola-udbrud i en håndfuld af

Undervisningsmaterialet

landene, og ja, de fleste lande er præget af klassiske tredjeverdensproblematikker som
underernæring, sygdom og mangel på uddannelse. Men der er også et andet Afrika; et

henvender sig til alle
undervisere, der har lyst
til at introducere
udstillingen Afrika –
arkitektur, kultur og

kontinent, der er i rivende udvikling, hvor storbyerne vokser eksplosivt, hvor man bygger
bæredygtigt og moderne eller skaber trendsættende mode, og hvor tradition og fornyelse
spiller sammen. Det er disse forskelligartede fortællinger om Afrika i dag og i fremtiden, der
præger udstillingen Afrika – arkitektur, kultur og identitet.

identitet. Det er ikke
specifikt målrettet en

For mange af os kan det være svært overhovedet at placere Senegal og Namibia præcist

bestemt aldersgruppe,

på et landkort, og udstillingen her er derfor en oplagt mulighed for at kortlægge Afrika på
flere niveauer. Hvilke dele af kontinentet ved vi mest om og hvorfor? Hvordan bor og lever

men kan tilpasses af
læreren til elevernes
niveau.

folk i Rwanda, Burundi og Mozambique? Hvilken betydning har kolonihistorien haft? Hvor
foregår den største kulturelle udvikling netop nu? Og hvem bestemmer over Afrikas
fremtid?
Men hvorfor er det vigtigt for danske elever at rette blikket mod arkitektur, kultur og kunst i
Afrika? Kan vi overhovedet forstå livet tusindvis af kilometer væk? Med wide-screen
brillerne på vil svaret lyde, at det handler om at være en del af en globaliseret verden, hvor
vi er forbundet på tværs af kontinenter lige meget hvad. Men i undervisningsmaterialet her,
har vi valgt at zoome ind på nogle af udstillingens temaer, hvor der pludselig ikke er så
langt mellem det globale nord og syd, og hvor vi kan lære af hinanden. Overalt i verden

Uformelle byer

drømmer mennesker om at føle sig hjemme, og eleverne kan bruge deres egne erfaringer
til at forstå, hvordan det er at opbygge et tilhørsforhold i Nairobi eller at gå i skole i Lagos.

Uformelle byer er
betegnelsen for de
områder i byerne, som
er uplanlagte og bygget
op af beboerne selv.
Ofte kaldes de slumbyer,
men ordets negative
klang er egentlig
misvisende. Det er
nemlig ofte i de
uformelle byer ny
udvikling, kreativitet og
opfindsomhed er at
finde, og de skal derfor
ikke ses som byens
periferi, men snarere ét
af byens mange centre.
Laguneområdet Makoko er en uformel bydel i Nigerias største by, Lagos. Her bor omkring 100.000 mennesker i huse på pæle. Foto: Iwan Baan
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SKOLEN SOM SAMLINGSPUNKT
Forestil jer at starte skoledagen med at træde ind i et lille, lummert lokale uden vinduer,
som er ca. en femtedel af størrelsen på de klasselokaler, I kender. I skal sidde helt tæt på
bænke eller på jordgulvet. Bagerst i lokalet er der gravet en rende, hvor spildevandet kan
løbe. Klasseværelset har altså indbygget kloak og ikke ret meget udluftning. Sådan er
skolelivet for mange elever i bydelen Kibera i Nairobi. Prøv at forestille jer, hvordan det er
at lære matematik, historie og engelsk en hel dag herinde.
Undervisningsmaterialet her præsenterer tre meget forskellige skoleprojekter fra Kenya,

Skole i Kibera, Nairobi, Kenya som den
ser ud i dag.

Nigeria og Rwanda. Projekterne kan bruges til at diskutere hvad det vil sige at bygge og bo
på det afrikanske kontinent, og I kan sammenligne dem med jeres egen skole og se på
ligheder og forskelle.

Fremtidig skole i Kibera, tegnet af spanske Selgas Cano arkitekter. I udstllingsperioden fungerer bygningen som udstillingspavillion på Louisiana.

Uddannelse i
Kenya
Næsten halvdelen af
Kenyas befolkning er
under 15 år og en

At gå i skole og blive klædt på til at møde fremtiden er for os i den vestlige del af verden en
selvfølge, men mange steder på det afrikanske kontinent er bare det at skabe
betingelserne for at gå i skole en kæmpe udfordring. Hvad gør man fx hvis man bor i huse
på pæle i en lagune, hvor der hele tiden er oversvømmelser og kraftig blæst og den
nuværende skole ikke kan klare mosten? Og hvordan sørger man for, at en ny, lækker
skole ikke forfalder, når håndværkere og arkitekter har forladt byggepladsen?

fjerdedel af befolkningen
bor i byerne. Der bor

For os er det helt almindeligt, at vi har råd til og viden om at bygge skoler i holdbare, sikre

min. 250.000

materialer, og vi har et velfærdssystem, der sikrer, at kommunerne og skolens pedeller
sørger for, at vores skoler bliver holdt ved lige og repareret. I et land som Rwanda uden et

mennesker i en af de
uformelle bydele, Kibera
i Nairobi, hvor mange er

veludbygget velfærdssamfund som det danske, må arkitekterne gribe skoleprojekterne an
på en helt anden måde. Når der skal bygges en ny skole i en landsby på landet, så er de

Skolegangen koster

lokale indbyggere med i hele processen fra design og planlægning til det færdige byggeri.
På den måde føler de lokale ejerskab til skolen, og samtidig har de fået viden om, hvordan

penge, og derfor går

de selv kan være med til at vedligeholde og forbedre deres skole.

uden arbejde.

mange børn ikke i skole.

Hvordan har I det egentlig med jeres skoles arkitektur? Føler I
jer hjemme, har I ejerskab til skolen? Og har I tænkt over,
hvorfor den er bygget som den er (grundplan, materialer osv.)?
Er skolen bygget særligt til præcis det sted, den ligger, eller
kunne den være placeret hvor som helst? Hvem sørger for at
passe på skolen og holde den ved lige, og gør I selv noget for
det?
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Udstillingen tager forskellige temaer op

Hjemlighed:
Hvor føler jeg mig hjemme? I det velkendte eller i det nye og uopdagede? På steder, hvor
min familie også hører til eller alene i den pulserende storby? Er det menneskerne eller
omgivelser (arkitekturen, naturen, byen), der får mig til at føle mig hjemme?
Fx i dansk, religion og samfundsfag

Pieter Hugo: Abdullahi Mohammed
med Mainasara, 2007
En hyænemand, der andægtig og fuld
af overtro forsøger at tæmme det
ustyrlige vilddyr, holder til i udkanten af
Lagos. I århundreder har hyænen
været en del af mytologi på tværs af
Afrika. Hører det tæmmede vilddyr og
hans ejermand overhovedet hjemme i
den moderne storby?

Skolen som samlingspunkt:
Et centralt omdrejningspunkt i det moderne Afrika er skolen. Fremtiden afhænger af, hvilke
uddannelsesmuligheder børn og unge får. Hvordan bygger man en skole i et slumområde,
hvor der ikke er råd til meget? Hvad hvis skolen skal ligge i et floddelta og flyde på vandet,
og hvis skolebygningen skal være bæredygtig og tage højde for klimaforandringerne?
Fx i samfundsfag og naturfag

Det lokale - det globale:
Mange steder i Afrika er den lokale tilknytning stærk til en by eller et sted. Ikke kun de
nuværende indbyggere er til stede i en landsby, men også deres forfædre har deres huse
og steder, som binder fortid og nutid sammen. Samtidig med en stærk lokal forankring
stormer mange mennesker mod byerne for at bo i globalt orienterede byer med større
udveksling med resten af verden på mange fronter. Internationale spillere, fx Kina, har gjort
deres indtog i Afrika for at få en del i kontinentets ressourcer og økonomiske fremgang.
Fx i samfundsfag og historie

Bæredygtig arkitektur:

Landsbyboere i Nadom, Ghana,
samles under et stort træ. Foto: Robert
Harding / Scanpix.
Træet er en helt naturlig rumskaber i
landskabet mange steder i Afrika. Det
giver læ og skygge og fungerer som
naturligt samlingssted.

Hvordan skaber vi økonomisk og bæredygtig arkitektur samtidig med, at vi bygger huse,
der kan holde i mange år fremover? Udstillingen præsenterer projekter, der bruger lokale
materialer og genbrugsmaterialer for at skabe bæredygtighed. Andre projekter viser,
hvordan arkitekterne satser på bæredygtige materialer, der er holdbare og nemme at
vedligeholde – også selvom de skal fragtes langt. Og så er der byggerier, hvor opsamling
af regnvand tænkes ind som en del af arkitekturen. Men fælles for mange af udstillingens
projekter er, at de tager udgangspunkt i omgivelser og naturens egen arkitektur, fx træet,
som er en helt grundlæggende arkitektonisk form.
Fx i design, billedkunst og geografi
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Body Isek Kingelez: Project for Kinshasa in the third Millenium, 1997. Installationsfoto: Ulrik Jantzen
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POWERPOINT
1. Francis Kéré: Skoleudvidelse, Gando, Burkina Faso, 2008
Hvordan skaber vi en skolebygning, der både rummer traditionelle byggeskikke fra Burkina Faso
og moderne viden om byggeteknikker? Den udfordring har Francis Kéré taget op i sit skolebyggeri
i landsbyen Gando, hvor han voksede op, inden han rejste til Berlin for at blive arkitekt.
Landsbyens børn har samlet sten til skolens fundament, kvinderne hentede vand til at producere
teglsten, og Kéré bidrog med sin viden om arkitektoniske konstruktioner og rumligheder. Det har
resulteret i lansbyens første skole, landsbyens stolthed. Den betyder, at børnene ikke længere
skal rejse 40 km væk for at lære at læse, skrive og regne.

2. Afrika
Hvad ved vi om det afrikanske kontinent, og hvad farver vores syn på Afrika? Udstillingen dækker
de 49 lande, der ligger syd fra Sahara med forskellige fokuspunkter rundt på kontinentet.

3. Droomer og Christensen: Louisiana Spine, 2015
Hegnet er noget af det første, dit blik møder, når du nærmer dig en landsby i Afrika. Det markerer
byens grænse, og fungerer som beskyttelse af landsbyens indbyggere mod de farer, der måtte
lure uden for hegnet. Men hegnet i de afrikanske landsbyer er meget mere end en grænsemarkør.
Droomer og Christensen har skabt en installation til Louisiana, der er inspireret af det hegn, de har
opført i Dordabis i Namibia. Her fungerer hegnet som centralnerven i landsbyens sociale liv. Det
skaber et multifunktionelt rum, der ud over at markere byens grænser bl.a. bliver brugt som
bagtæppe for et amfiteater og som byens markedsplads.
4. Det mozambicanske hus
Traditionel afrikansk arkitektur. Er det ikke noget med runde lerhytter med stråtag? Jo, de runde
huse findes i mange afrikanske landsbyer, og flere steder – bl.a. i Mozambique – har de en helt
særlig funktion. En mozambiciansk families levende medlemmer bor nemlig i en mere moderne,
rektangulær bygning, mens familiens afdøde, forfædrenes ånder, bor i den runde jordhytte.
Synlige og usynlige familiemedlemmer bor på den måde side om side som ligeværdige
medlemmer af familien.
5. Vincent Boisot: Kinshasa Sapeurs, 2015
Slumbydele i afrikanske storbyer og unge mænd i dyrt designertøj virker umiddelbart som
hinandens modsætninger. Men sådan er det ikke i storbyen Kinshasa i DR Congo, hvor de
såkaldte Sapeurs dyrker en dekadent boheme-tilværelse midt i fattigdommen. Inspirationen
kommer bl.a. fra den belgiske kolonimagt, som i sin tid brugte haute-couture tøj som løn til
congolesiske tjenestefolk. Sapeur-bevægelsen peger på både den tabuiserede kolonihistorie og
en tro på fremtiden.
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6. OjuAfrica: An African Smile, 2015
Mobiltelefoner og særligt smartphones er mindst lige så udbredte i Afrika, som de er i den vestlige
del af verden. Mange steder er der dårlige veje og ingen offentlig transport, så mennesker har
svært ved at mødes fysisk på tværs af byer og lande i Afrika. Men den nye mobilteknologi har gjort
det muligt at holde kontakt, selv over meget store afstande. Oju Afrika har skabt en afrikansk
pendant til det digitale smil – smiley’en – ud fra tanken om et digitalt forenet Afrika på tværs af
landegrænser og på tværs af land og by.
7. Selgas Cano: Louisiana Hamlet Pavillon, 2015
Den spanske tegnestue Selgas Cano har opført en pavillon i Louisianas park til udstillingen.
Pavillonen vises som udstillingspavillon på Louisiana, men når udstillingen lukker, skal pavillonen
rejse videre til Kibera i Nairobi i Kenya og omdannes til en skole. Materialerne er enkle og samtidig
iøjnefaldende i kraft af skelettets farvespil i nuancer af rød, orange og pink. Skolens stålskelet og
bølgebliktaget er ikke lokale materialer men er tilgængelige og billige overalt i verden. Materialerne
gør det derfor muligt at skabe en arkitektur, der både er holdbar, og som kan flyttes, når det er
nødvendigt.
8. Selgas Cano og Helloeverything: Turkana Konokono Center, 2014
Hamlet pavillonens udformning er inspireret af Selgas Canos sundheds- og uddannelseshus til
Turkana-nomaderne i Kenya. Konokono Center blev opført i samarbejde med de kommende
brugere af huset, som var med i hele fasen fra idéudvikling til opførelse. Hverken arkitekter eller
brugere havde forudset, at huset skulle bygges af stål og bølgeblik, da disse materialer ikke flugter
med idéen om at tage udgangspunkt i et steds naturlige ressourcer og bæredygtige materialer.
Med projektet peger Selgas Cano arkitekter på, at lokale og traditionelle materialer ikke altid er
ensbetydende med bæredygtighed i det lange løb. Et Konokono Center i fx ler ville nemlig betyde
langt mere vedligeholdelse og en højere etableringsomkostning, og dette ville ikke matche
Turkana-befolkningens semi-nomadiske livsførelse.

9. Former og omgivelser
Selvom Selgas Cano har brugt universelle materialer i deres pavilloner, er arkitekturen samtidig
særdeles stedsspecifik. Konokono Centers rundede, organiske former stemmer overens med
områdets runde lerhytter. Louisiana Hamlet Pavillon derimod er en kombination af en rundet,
organisk ydre skal med nogle reelle, rektangulære rum inden i. Den mere kantede, reelle struktur
matcher både behovet for funktionelle undervisningsrum, når pavillonens skal omdannes til skole i
Kenya, og så lægger strukturen sig i forlængelse af den uformelle bydel Kiberas arkitektur, som er
præget af firkantede bølgeblik-huse.

10. Kibera
Kibera I Nairobi i Kenya er Afrikas største uformelle bydel eller slumby uden kloakering, pålidelig
el-forsyning osv. Der er ingen, der præcist ved, hvor mange mennesker, der bor i bydelen, men
det ligger et sted mellem en kvart og en hel million mennesker. Mange må klare sig for meget få
penge og uden adgang til skoler og lægehjælp. Men levestandarden forbedres langsomt i Kibera:
Der er kommet gratis wifi i store dele af bydelen, og skoler, lægeklinikker og nye huse skyder op
mange steder.
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11. Pancho Guedes: Den smilende løves hus, 1958. Maputo
I modsætning til de uformelle, selvgroede bydele rundt om i de afrikanske storbyer står de mere
planlagte, formelle byer. Særligt Maputo i Mozambique har en rig arkitekturarv og imponerende
bygningsværker toner frem mange steder i bybilledet. Mange af husene er fra dengang
Mozambique var portugisisk koloni og er opført af europæere. Den portugisiske arkitekt, Pancho
Guedes opførte en række huse i europæisk, modernistisk stil men med udsmykninger inspireret af
traditionel afrikansk kunst.

12. NLÉ: Makoko Floating School, 2012
Lagos er Nigerias største by, og omkring 100.000 af af byens indbyggere bor i laguneområdet
Makoko i huse på pæle. Husene er meget udsatte, når vandet stiger og det blæser kraftigt.
Indbyggerne sejler rundt i små både mellem husene i Makoko. Og området er præget af fattigdom
og ringe muligheder for uddannelse. Det har fået NLÉ arkitekter til at udvikle en flydende bygning,
der har fundament på tomme plastictønder og er konstrueret som et A-formet skelet af træ og
bambus, som er stabilt selv i meget dårligt vejr. Her bliver bygningen brugt som flydende skole,
men den er tænkt som en prototype, der kan gøres større og mindre alt efter, om den skal bruges
til fx bolig eller sundhedsklinik. Bygningen er let og billig at opføre, da materialerne er genbrugte
plastiktønder samt bambus, som findes i nærheden.
13. Snit, Floating School
Den flydende skole er en lille bæredygtig enhed. Strukturen, der er bygget af genanvendelige
materialer, rummer tre etager: Nederst er der have- og fællesrum med åbning direkte ud til
lagunen, på næste etage er der klasseværelser, og øverst er der indrettet værksted. Strukturen er
udstyret med skodder, der beskytter mod solens stråler, og omvendt får skolen elektricitet fra
solceller, som sidder øverst på pyramiden.
14. ASA Architects: Rwanda Arkiv. At stimulere social forandring, 2011-14
Rwanda er et af de afrikanske lande, der for mange står centralt i erindringen om et grusomt
folkemord tilbage i midten af 1990’erne. Siden da har det lille land udviklet sig i en positiv retning
takket være en regering, der er lydhør over for internationale ekspertanbefalinger. Landet
genopbygges og befolkningen uddanner sig i højere grad end tidligere. Tegnestuen ASA
Architects har igennem en årrække arbejdet med socialaktivistiske projekter i Rwanda og har
udviklet en skoletype, som de har opført flere steder i samarbejde med lokalbefolkningen.
15. ASA Architects, udstillingsinstallation
ASA Architects har skabt et rum som en fysisk struktur på udstillingen, der fortæller om deres
uddannelsesprojekter i Rwanda. Formålet har været at opføre skoler i landbrugsområder, hvor der
ikke god adgang i uddannelse og få engageret de lokale i både design- og byggeprocessen. ASA
har skabt lokal forankring på alle niveauer: De har involveret arkitektstuderende i
designprocessen, lokale børn og voksne i ideudviklingen, samt voksne mænd og kvinder i
byggeprocessen.
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16. Francis Kéré: Landsbyens samlingspunkt. Gando, Burkina Faso.
Eksemplerne på skolebyggerier i Afrika viser, at det i høj grad handler om at involvere
lokalbefolkning og dermed de kommende brugere af huset, hvis et byggeri skal blive godt og få
alle til at føle sig hjemme. Netop det at høre til og føle sig hjemme er vigtigt for den internationalt
anerkendte arkitekt Francis Kéré, der oprindeligt kommer fra Burkina Faso, men i dag bor i Berlin.
I landsbyen Gando, hvor Kéré kommer fra, er der et helt særligt samlingspunkt, som mest af alt
ligner et avanceret træ: En overdækning, der skaber skygge og er mødested for landsbyens
ældste.

17. Francis Kéré: Louisiana Canopy, 2015
Francis Kéré har skabt installationen Louisiana Canopy til udstillingen. I kan selv vælge, hvilken
betydning af det engelsk ’canopy’, I synes passer bedst til installationen: overdækning, tag,
udhæng, himmel, løvtag.
”Der er et særligt sted i min landsby Gando, hvor de ældste samles for at diskutere vigtige emner.
De sidder på et lille mødested lavet af træ og plantefibre. Fra et arkitektonisk perspektiv fremstår
det nærmest ubetydeligt. (…) Jeg bærer dette sted i mig, selv når jeg er langt væk fra Gando, og
det giver genlyd i min arkitektur. De ældstes siddepladser er landsbyens hjerte, folkets ånd. Det
minder mig om Baobabtræet, det ældgamle træ, der kan overleve selv meget vanskelige vilkår.
Træets stærke rødder giver grenene mulighed for at brede sig udad og strække sig over ørkenens
uendelige rum.” Francis Kéré.
18. Body Isek Kingelez: Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa, 1997
Hvordan ser Afrika ud i fremtiden? Bliver den farverig og fuld af liv som i billedkunstneren, Body
Isek Kingelez’ utopi om et Kinschasa i det tredje årtusinde, eller ser fremtiden mere dyster ud? Det
er i hvert fald sikkert, at særligt de afrikanske metropoler er i hastig vækst i disse år. Men der er
mange interesser på spil: Lokale fællesskaber og traditioner, statslige interesser, private
investeringsinteresser og internationale spillere, som gerne vil have en andel i væksten.
19. Cité de Fleuve, Kinshasa, ikke realiseret
Mange steder i verden, hvor nye byer skyder op, diskuteres det, om arkitekturen bør tage højde for
stedet og forholde sig til klima, landskab, traditioner, kultur mm. I Dubai er der bygget mange
prestigebyggerier, som ifølge kritikere ikke tager højde for sine omgivelser men bliver bygget i en
international stil, der kunne befinde sig hvor som helst i verden. Den samme diskussion finder vi i
Afrikas hastigt voksende byer. Uden for Kinshasa planlægger private investorer en helt ny
luksusby Cité de Fleuve, der er afsondret fra livet udenfor og ikke tydeligt forholder sig til DR
Congos kulturelle traditioner.
20. Kilamba Kiaxi, Luanda
Særligt Kina har investeret millioner i udviklingen i Afrika i de seneste årtier. Kritikerne siger, at
kinesernes indtog i Afrika er koloniseringens anden bølge og handler om adgangen til Afrikas
råstoffer, mens tilhængerne mener det er godt for de afrikanske landes økonomi med kinesiske
investeringer i byggeri, industri, boliger, frihandelszoner mm. Her er vi i en ny kinesisk by Kilamba
Kiaxi uden for Luanda i Angola. Når byen står færdig kan 500.000 mennesker flytte ind i
bygningerne, som er tegnet, bygget og financieret af et konsortium af kinesiske statsejede
virksomheder.
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21. David Clarebout: Oliearbejdere, 2013
Hvornår kan vi komme videre? Spørgsmålet lyser ud af øjenene på mændene, der står under
broen i Nigeria og venter på at monsunregnen skal stoppe, så de kan komme afsted igen. Videre
på indkøb, videre hjem, videre ud i byen, videre i livet. Men vi ved ikke, hvornår regnen stopper,
ligesom vi heller ikke kan svare på, hvad Afrikas fremtid bringer.
Fotografiet er et still-billede fra filmen Oil Workers (from the Shell company of Nigeria) returning
home from work, cought in torrential rain, 2013, som kan ses her: https://vimeo.com/92601741

Louisiana Museum of Modern Art 2015. Tekst: Hanne Flarup. Redaktion: Elisabeth Bodin
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Francis Keré: Skoleudvidelse, Gando, Burkina Faso, 2008

AFRIKA
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Droomer og Christensen: Louisiana Spine, 2015
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Det mozambicanske hus. Et hus for de levende og et hus for forfædrene.
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Vincent Boisot: Kinshasa Sapeurs, 2015
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OjuAfrica: An African Smile, 2015
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Selgas Cano: Louisiana Hamlet Pavillon, 2015
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Selgas Cano og Helloeverything: Turkana Konokono Center, 2014
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Konokono Center, Turkana, Kenya

Selgas Cano: Louisiana Hamlet Pavillion og Konokono Center, Turkana. Plan og snit.
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Kibera, Nairobi, Kenya
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Pancho Guedes: Den smilende løves hus, 1958. Maputo
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NLÉ: Makoko Floating School, 2012
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Snit, Makoko Floating School
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ASA Architects: Rwanda Arkiv. At stimulere social forandring, 2011-14
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ASA Architects, udstillingsinstallation
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Landsbyens samlingspunkt. Gando, Burkina Faso. Foto: Tian Ren
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Francis Kéré: Louisiana Canopy, 2015
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Body Isek Kingelez: Projekt for det tredje årtusindes Kinshasa, 1997
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Cité de Fleuve, Kinshasa, ikke realiseret
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Kilamba Kiaxi, Luanda
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David Clarebout: Oliearbejdere, 2013

MINE AFRIKA
FORTÆLLINGER
Hvordan ser dit mentale Afrika-kort ud? Er
det fuld af sultne børn og ebola eller måske
snarere løver, gnuer og elefanter?
Tag med på en rejse til det Afrika, du ikke
kender. Til det liv, folk lever i byen og på
landet, i husene og mellem husene, og mød
hyænemænd, hippe modeskabere, en flydende
skole og heavy metal undervejs.

Der findes skoler over alt i verden. Også i
Makoko i storbyen Lagos, hvor ca 100.000
mennesker bor i huse på pæle og sejler for
at komme rundt. NLÉ arkitekter har skabt en
flydende skole, så flere børn i Makoko kan få
en uddannelse. Skolens form, livet i skolen
og stedets kvaliteter viser dig vej til at gå på
opdagelse på udstillingen.

1. FORANDERLIGE FORMER

3. FORNEMMELSER
FOR STED
Arkitekten, Francis Kéré kommer fra landsbyen
Gando i Burkina Faso. Prøv at gå ind i Francis
Kérés installation Louisiana Canopy. Sæt dig
og oplev rummet.
Kéré er optaget af et særligt sted i Gando, som
minder om det rum, et træ skaber. Her samles
de ældste til vigtige diskussioner. Kéré bruger
stedet som inspiration for sin arkitektur. Hvilket
sted har en særlig betydning for dig? Prøv at
tegne en bygning eller et rum inspireret af
det sted.
Gå videre på udstillingen og find eksempler
på arkitektur, der ikke er inspireret af sine
omgivelser, men som kunne bygges hvor som
helst. Diskuter i grupper, hvad det betyder for
en bygning, om den er skabt til et særligt sted
eller ej.

Makoko Floating School er bygget op som
en simpel A-form. Den enkle form giver
stabilitet, når det blæser. Gå sammen to og to
og find andre arkitektoniske former i temaet
Sameksistens og prøv at tegne dem her. Hvad
kan en bygnings form signalere? Hvad er vigtigt
for at skabe den helt rigtige form?
↓ Den schweiziske arkitekt Not Vital har opført et hus
til at se solnedgangen i Niger. Formen strækker sig som
en girafhals, for at man kan se solen gå ned i horisonten
uden at få forstyrret sit blik af palmetræernes toppe.

2. LIVET MELLEM HUSENE
Børnene på skolen i Lagos bruger
skolebygningen til at modtage undervisning
og til at holde frikvarter. Men hvad er det for
et liv, folk lever i og uden for husene rundt
omkring i Afrika? Prøv at gå videre ind i temaet
Storbyerne vokser og find eksempler på
mennesker, du bliver overrasket over at møde
på en udstilling om Afrika. Hvilket liv lever de
mon, og hvorfor? Hvad kan du lære af livet i
Afrikas storbyer?
→ Hovedpersonen i sydafrikanske Pieter Hugos fotografi
er en hyænemand, som bor i udkanten af Lagos og
prøver at tæmme det livsfarlige rovdyr, hyænen, til at
følge ham som et husdyr.

Elevark til udstillingen: Afrika – Arkitektur, kultur og identitet. Tekst: Hanne Flarup, redaktion: Elisabeth Bodin. Louisiana Learning 2015

De ældstes
siddepladser er
landsbyens hjerte,
folkets ånd. Det minder
mig om baobabtræet,
det ældgamle træ,
der kan overleve selv
meget vanskelige vilkår.
Træets stærke rødder
giver grenene mulighed
for at brede sig udad
og strække sig
over ørkenens
uendelige rum.
– Francis Kére

