
En kunsthal i

ÅBNINGSTIDER / OPENING HOURS
TIRSDAG TIL SØNDAG 12 - 17 / TUESDAY TO SUNDAY 12PM - 5PM
TORSDAG 12 - 21 / THURSDAY 12PM - 9PM

NIKOLAJ PLADS 10  /  1067 KØBENHAVN K /  NIKOLAJKUNSTHAL.DK

10. MARTS - 13. MAJ 2012

“LÆR 
OG DEL 
MED 
PATRICK 
HUSE”

UNDERVISNING 

MÅLGRUPPE FOR UNDERVISNINGSTILBUD
7. -10. kl., gym./HF, VUC og seminarierne.

PRIS
1 time: 200 kr.
1,5 time: 300 kr.
2 timer (workshop): 500 kr. 

BOOKING 
Ring for at bestille et forløb på 33 18 17 90, 
eller send en mail med dine ønsker til: 
booking@nikolajkunsthal.dk.



“PATRICK HUSE: 
NORTHERN 
IMAGINARY 
3RD PART”
10. MARTS - 13. MAJ 2012

På Nikolajs Øvre Galleri kan du opleve smukke 
landskaber, nærstudere den golde, utæmmede 
og isolerede natur i taktile close-ups af jordens 
overflade eller i udstrakte panoramiske snapshots. 

TABT ELLER VUNDET?

Diskuter hvordan vi skal løse disse globale 
udfordringer? Hvor sætter vi ind på det lokale 
eller globale plan?

Lokale fællesskaber, lokal viden og traditioner 
går ifølge Patrick Huse tabt på grund af 
globaliseringen, men når noget forsvinder, 
opstår noget nyt. Kan du få øje på nye typer af 
fællesskaber, traditioner og ny viden, som er 
opstået i kølvandet på globaliseringen?

Det lokale har stor betydning for Patrick Huse. Det er 
en kilde til mangfoldighed og repræsenterer hermed 
en modpol til globaliseringens udslettelse eller 
ensretning af tilhørsforhold, viden, identitetsdannelse 
og traditioner. Huse kæmper for at bevare det lokale og 
oprindelige, så det ikke går tabt, men i stedet forbliver 
en del af vores fælles kulturarv.

HVAD ER LOKAL VIDEN FOR DIG?

Diskuter hvad lokal viden er for dig, og hvilken 
værdi den har for dig og din identitetsfortælling?

Hvem bestemmer egentlig, hvad der skal 
bevares og indgå i vores fælles kulturarv? Og 
hvornår er noget bevaringsværdigt? Nævn tre 
ting, som du vil kæmpe for at bevare, og som er 
en del af din kulturarv.  

At stole på isen i Peblingesøen, sanglege fra en 
skolegård i Rødovre, solnedgangen fra byggetomten 
vest for svinget på Åboulevard, stien gennem 
krattet til spisekastanien på Assistens Kirkegård, 
ritualerne i byens fodboldklub og modet til at cykle 
på Nørrebrogade er blot få eksempler på lokal og 
nedarvet viden og identitet – overleveret fra generation 
til generation knyttet til København. Det lokale findes 
alle vegne og skaber sammenhæng og mening for 
mennesker alle vegne i verden, men i isolerede 
landområder som for eksempel i Arktis er hele kulturer i 
risiko for at forsvinde med den lokale fælles historie. 

DISKUSSION: GLOBAL VS. LOKAL
DISKUTÉR MED DEM, DU ER SAMMEN MED, ELLER NOGEN DU 
IKKE KENDER OG OPSØGER I UDSTILLINGEN. 

På udstillingen kan du få et indblik i Huses 
arbejdsmetode, som han selv kalder for ’deltagende 
antropologi’: Fotografier, geologiske prøver og 
landkort – indsamlet på utallige rejser til Arktis – indgår 
sammen med videooptagelser og –interviews som 
dokumentationsmateriale fra Huses feltarbejde. Hvis 
’deltagende antropologi’ er metoden, så er landskabet 
hos Huse et symbolsk objekt til at undersøge de 
kulturelle, sociale og økonomiske forhold i Arktis. 
Naturen og landskabet er ikke et frirum eller et sted for 
eskapisme, men en social konstruktion, som tvinger 
os til at se på os selv og vores forhold til omverdenen 
og naturen. Vi kan ikke afskære landskabet fra 
kulturen, idet vores opfattelse af landskabet, og i 
yderste konsekvens vores opfattelse af naturen, er 
kulturelt bestemt. Huses skildringer af den arktiske 
natur afspejler derfor ikke bare landskabet i sig selv, 
men er øjebliksbilleder, som kan fortælle os noget om 
forholdene og virkeligheden i de arktiske områder. 
”I stedet for at se på et billede af et landskab som et 
objekt, der skal betragtes, skal vi hellere se på det 
som en proces, hvor vi skaber social og subjektiv 
bevidsthed” (Patrick Huse). 

NU ER DET DIN TUR! 
Inspireret af Huses antropologiske metode skal du 
selv undersøge dit lokalområde, kortlægge din lokale 
viden og indfange de landskaber, som omgiver dig og 
er en del af din virkelighed. Det kan både være urbane, 
kulturelle, mentale eller naturlandskaber. 

FOTOOPGAVE – VERDEN SOM LANDSKABER 

PÅ EKSPEDITION I DIT LOKALOMRÅDE
Gå ud på gaden og indfang med dit mobilkamera 
forskellige typer landskaber. Prøv om du 
kan finde eksempler på urban natur, lokale 
fællesskaber, indfange den ’lokale befolkning’ og 
tage et billede, som indkapsler følelsen af at høre 
til på netop dette sted. Tal med dem, der har lyst, 
og spørg dem om deres forhold til området, og 
om de vil dele ud af lokal viden og anekdoter. 
Noter folks reaktioner og svar, og saml materialet 
til en lille dokumentationsudstilling, som for 
eksempel vises hjemme på skolen. Eller send 
dine landskabsbilleder til Sasja Brovall Villumsen 
på sb@nikolajkunsthal.dk, så printer og hænger 
vi billederne op til glæde for andre elever. 

KORTLÆG DIT LOKALE LANDSKAB
Kendskab til og viden om dit ophav, dit land 
og lokalområde er for Huse essentielle 
forudsætninger for at vide, hvem du er og for at 
kunne føle sig hjemme i en globaliseret verden. 
Tænk på et sted, du føler en særlig tilknytning 
til, og som er en væsentlig del af dig og din 
fortælling. Det kan være dit barndomshjem, et 
særligt rum på skolen eller et sted i dit kvarter. 
Tegn efter hukommelsen dette indre landskab, 
og beskriv med fem stikord de ting, som gør dig 
særligt knyttet til netop dette sted. 
Besøg balkonen og se, hvordan Huse med sit 
bogprojekt Realms of Belonging arbejder med 
tilhørsforhold og identitetsfortællinger. 

Du kan også returnere til civilisationen med dens 
kultiverede og industrialiserede landskaber i form af 
æstetiske og stiliserede gengivelser af supermarkeder, 
indkøbscentre og forladte, forfaldne højhuse. Fra 
affolkede arktiske afkroge til personlige og levende 
møder med lokalbefolkninger på randen til udslettelse 
tager norske Patrick Huse dig med på en kunstnerisk 
ekspedition til Arktis i en søgen efter det ubeskyttede - 
både hvad angår naturen, landskabet og menneskene. 
Det er en rejse på sporet af forsvindende natur- og 
kulturarv.
 
Det er en personlig interesse, som har fået Huse til 
at rejse mod nord – en interesse for den uspolerede 

natur, lokale kulturer og for de mennesker, som bor 
der med deres traditioner, lokale viden og personlige 
fortællinger. I over 25 år har Huse arbejdet i og med 
det arktiske område, og utallige rejser, research og 
samarbejde med lokalbefolkningen såvel som fagfolk 
danner baggrund for udstillingen og Huses kritik af 
den moderne vestlige virkelighed og civilisation. En 
kritik som tydeligt kan spores i Huses gengivelser af 
natur, landskaber og i skildringen af forholdet mellem 
Grønland og Danmark, som betegner en gennerel 
problemstilling i forholdet mellem den vestlige verden 
og de tidligere koloniområder. Du konfronteres med 
de kulturelle og miljømæssige ændringer og sociale 
konsekvenser, som globalisering, centraliseringspolitik 

og klimaforandringer ifølge Huse har haft for de arktiske 
områder. Kritikken løber som en rød tråd gennem hele 
udstillingen og binder Øvre Galleris rum sammen.

Huse arbejder multidisciplinært med medier som foto, 
video, maleri, tekst og objekter, som integreres i større 
installationer. Hans metode befinder sig i et crossover 
mellem antropologi og kunst og kan defineres som 
’deltagende antropologi’. Udstillingen er den tredje og 
afsluttende del af trilogien Northern Imaginary, som 
også indeholder projekterne Encounter og Intimate 
Absence. Trilogien har over de seneste ni år været vist 
på 19 forskellige institutioner i seks forskellige lande. 


