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Bevægelige kulturer og holdbare fællesskaber

Projektet er støttet af Kulturkontakt Nord, som
er en organisation under Nordisk Ministerråd.
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Hvad?

Formål

Nomad Academy Sommerskole i Sisimiut 2016 er et kunst- og
kulturudvekslingsprojekt mellem Grønland, de øvrige nordiske lande og
den arabiske verden med deltagelse af studerende og professionelle fra
kunstneriske og kreative fag.1

Formålet med Sommerskolen er 1) at give deltagerne nye netværk,
muligheder og erfaringer, som de vil kunne bruge i deres videre virke og 2)
at de gennem en større forståelse og respekt for andre vil være med til at
påvirke udviklingen i verden i en fredelig, ligeværdig og bæredygtig retning.

Hvornår?

Fokus

Sommerskolen afholdes fra 1 – 31 august 2016.

Sommerskolen vil undersøge hvad vi kan lære af den oprindelige inuitkultur i forhold til nutidens miljø- og ressourceudfordringer. Som andre
nomade-kulturer eksisterede inuit-kulturen på naturens betingelser,
tilpassede sig et ekstremt og omskifteligt klima og havde kun adgang til
meget begrænsede ressourcer.2

Hvor?
Sommerskolen afholdes i Sisimiut, Grønlands næststørste by med godt
5.000 indbyggere, beliggende ved kysten ca. 75 km nord for Polarcirklen.

Vi vil også undersøge, hvordan vi gennem nye samarbejdsformer og
på tværs af fagområder sammen kan udvikle nye ideer og udtrykke nye
erkendelser gennem aktiviteter, der, så vidt muligt engagerer den lokale
befolkning og som på den måde kan blive en levende del af stedets historie
og kultur.

Hvorfor?
I en verden med stadig f ere mennesker, hvoraf stadig f ere rejser, f ytter
eller f ygter, og med deraf følgende konkurrence og konf ikter, er det
afgørende, at vi tør eksperimentere med nye samarbejdsformer og nye
måder at udvikle os sammen, hvor vi lærer af hinandens og af fortidens
kulturer, ikke mindst de nomadiske.

Organisation
Sommerskolen ledes af Henrik Valeur (leder) og Dorte Dahlin (kunstnerisk
rådgiver) i samarbejde med en lokal grønlandsk koordinator, Knud
Rasmussens Højskole og kulturhuset Taseralik i Sisimiut, samt en række
grønlandske, nordiske og arabiske uddannelsesinstitutioner.

Deltagere
Deltagerne består af ca. 60 studerende og 10 lærere. Halvdelen af
deltagerne kommer fra de nordiske lande og resten fra den Arabiske Halvø
og Nordafrika.
Lærerne er professionelle udøvere af kunstneriske og kreative fag
med erfaring i interkulturelt og tværfagligt samarbejde. De studerende
kommer hovedsagligt fra kunstneriske og kreative fag ved videregående
uddannelser, men der vil også være studerende fra Institut for Kultur, Sprog
og Historie på Grønlands Universitet i Nuuk og Tech College Greenland
(KTI) i Sisimiut.
Området ved Sisimiut set fra Præstefjeldet.
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Desuden vil der være oplæg af udvalgte forskere, fortællere, shamaner og
andre,3 der kan udlægge spor og introducere deltagerne for inuit-kulturen.
For at sikre, at ca. 10 af de deltagende studerende er grønlændere
sendes der individuelle opfordringer til grønlandske studerende ved andre
relevante, videregående udenlandske uddannelsesinstitutioner end de, der
i forvejen samarbejdes med på Grønland.
Deltagerne opdeles i 5 grupper med ca. 12 studerende og 2 lærere i hver.
I hver gruppe er der repræsentanter for forskellige lande og forskellige
fagområder. F.eks. kan lærerne i en gruppe være en nordisk filminstruktør
og en arabisk musiker, mens de studerende i samme gruppe udgøres
af 2 grønlændere, 4 fra de andre nordiske lande og 6 fra arabiske og
nordafrikanske lande.

Assaqutaq. Den forladte bygd, en times sejlads fra Sisimiut, hvor en af grupperne vil
opholde sig.

Lokaliteter
Knud Rasmussens Højskole vil fungere som Sommerskolens base. Her vil
alle grupper på forskellige tidspunkter i forløbet være indkvarteret sammen,
mens nogle af dem på andre tidspunkter vil opholde sig andre steder,
f.eks. i den forladte bygd Assaqutaq, i bygderne Itilleq og Sarfannguaq,
ude i landskabet vest for byen eller på en 8-dages vandretur fra Sisimiut til
Kangerlussuaq.
Kulturhuset Taseralik anvendes til mange af Sommerskolens udadrettede
aktiviteter. Her vil lærerne ved Sommerskolens start introducere sig selv
gennem levende præsentationer til de øvrige deltagere og til beboerne
i Sismiut og her vil deltagerne ved Sommerskolens afslutning gennem
udstillinger og optrædener vise resultaterne af deres arbejde til hinanden
og til beboerne i Sisimiut.

Boldspil med udstoppet sæl af Aron fra Kangeq (1822-69)
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Opgaver
I forløbet op til sommerskolens afvikling diskuterer sommerskolens ledere
og lærere hvilke opgaver de enkelte grupper skal arbejde med.
Lærerne ankommer til Sisimiut en uge før de studerende for at lære
hinanden og stedet bedre at kende. Sammen med Sommerskolens ledere
videreudvikles og afgøres det hvilke opgaver der skal arbejdes med.
Blandt mulige opgaver kunne være:
• Udformning af særlige mødesteder i det offentlige rum – f.eks. en
“vandrende” bænk, som skabes af forhåndenværende materialer og som
kan flytte rundt i byen, f.eks. fra Brættet4 til havnen til et busstoppested.
• Forskellige former for performance, som involverer musik- og
dramastuderende fra det lokale gymnasium (Tech College Greenland).
• Udformning og opførelse af midlertidige boliger til deltagerne selv i de
mindre bygder eller i landskabet vest for byen.
• Jagt, fangst, indsamling og tilberedning af fødevarer i landskabet omkring
Sisimiut, i samarbejde med lokale.
• Fortællinger berettet på vandreture og “landkort over vandrehistorier”
nedfældet i dagbogsformat - skrevet, tegnet, filmet, sunget eller danset.
• Aktiviteter i samarbejde med Ældreklubbens brugere, f.eks. indsamling og
udveksling af fortællinger, sagn og eventyr.

Udsnit af Geodætisk Instituts kortblade med tre udskårne trækort på et grafisk kort.
Trækortet er et taktilt kort man føler på i modsætning til et kort man ser på. Ved at bruge
følesansen til at aflæse landskabet etableres der en kropslig tilknytning til landskabet,
som gør at man måske også vil tage bedre vare på det? Noget som deltagerne kan
fundere over og måske give en nutidig fortolkning.

Resultater
Deltagerne vil involvere og interagere med lokalbefolkningen i Sisimiut
gennem forskellige lokale aktiviteter, samt udstillinger og optrædener i
kulturhuset Taseralik.
Der udarbejdes også en bog og en dokumentarfilm. Bogen udgives i en
grønlandsk-engelsk-arabisk version, som distribueres internationalt, mens
dokumentarfilmen vil blive forsøgt vist på de nationale TV-kanaler i de
nordiske lande.
Resultaterne af Sommerskolen - og evt. også Vinterskolen - vil endvidere
blive vist på udvalgte udstillingssteder i de lande vi samarbejder med.5
Vi vil også undersøge mulighederne for at deltage i den Nordiske Pavilion
på Kunstbiennalen i Venedig og på Sharjah Biennial, begge i 2017.6
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Samarbejdspartnere

De øvrige deltagere, studerende og undervisere, kommer fra arabiske og
nordafrikanske lande, som der indgås aftaler med når det er afklaret om
Sommerskolen kan gennemføres.

Foruden de nævnte institutioner i Grønland (Knud Rasmussens Højskole,
Kulturhuset Taseralik og Tech College Greenland (KTI) i Sisimiut, samt
Grønlands Universitet, Nationalmuseet og Teaterskolen i Nuuk) er vi ved at
etablere samarbejdsaftaler med følgende institutioner i Norden, som hver
vil bidrage med ca. 5 studerende til Sommerskolen:

Realisering
Senest d. 1 januar 2016 skal vi vide om økonomien er på plads til at
gennemføre Sommerskolen.

• Den Danske Filmskole / Arkitektskolen i København, Danmark
• Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation (K3) på Malmö
Högskola, Sverige
• Academy of Contemporary Art and Creative Writing i Tromsø, Norge
• Sibelius Academy i Helsinki, Finland

Såfremt Nomad Academy Sommerskole kan gennemføres vil vi fortsætte
de allerede indledte undersøgelser med henblik på at gennemføre en
tilsvarende Nomad Academy Vinterskole på den Arabiske Halvø eller i
Nordafrika i 2017.

Still-billede fra Knud Rasmussens film Palos Brudefærd (1933), hvor man ser hvordan
et sommertelt af drivtømmer og skind tages ned (for derefter at blive brugt som tag
på tørvehytten). Deltagerne vil prøve at oversætte principperne i den traditionelle inuit
bolig til en nutidig bolig, dvs. det at man skifter mellem forskellige boformer, genbruger
materialerne og lever sammen på forskellige måder.

Model af tørvehytte fra Sisimiut Museum. Om vinteren boede flere familier ofte sammen
i den samme tørvehytte. Den lå ud til havet hvor man jagede og fiskede. Taget bestod
af drivtømmer og skind. Om foråret fjernede man dette for at rense hytten. Man brugte
så skindet og drivtømret til at opføre telte til de enkelte familier længere inde i landet,
hvor man jagede rensdyr og moskusokser.
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Nomad Academy Vinterskole 2017
Vinterskolen skal handle om den oprindelige beduin-kultur på den Arabiske
Halvø og i Nordafrika. Sommerskolen og Vinterskolen kommer således
begge til at handle om hvad vi sammen kan lære af de oprindelige
nomadekulturer – den ene i en isørken og den anden i en sandørken.
Intentionen med projektet er, at udvide og uddybe den kunstneriske og
kulturelle dialog mellem Arabien og Norden. Deltagerne i de to skoler vil så
vidt muligt være de samme.
Vinterskolen vil have sit eget budget og søges hovedsagligt finansieret fra
arabisk side.

Den hvide isørken

Noter
1. Med kunstneriske og kreative fag menes arkitektur, billedkunst, design, film, musik,
lyrik, performance, teater m.v.
2. Inuitterne var dybt afhængige af naturen. Det vidste de og havde derfor stor respekt
for naturen: ”En naturlig følge af inuits besjæling af fænomenerne og den materielle
verden, er respekten for alle ting i naturen. Grundtanken er her, at alt er levende, fordi
det indeholder inua-kraft og derfor skal behandles med respekt. Respekten for naturen
er derfor et grundlæggende træk ved den inuitiske kultur, idet det modsatte ville bevirke
en krænkelse af de inua-kræfter, der befinder sig overalt i den fysiske verden. Dette
betyder også, at hvis en inua-kraft krænkes, for eksempel et isbjergs inua, kan denne
hævne sig på krænkeren og forårsage død og ulykke.” Citeret fra: Inuitisk religion og
mytologi; Klaus Engelbrechtsen og Jørgen Thomsen; 2013
3. Oplægsholdere kommer bl.a. fra Nationalmuseet og Teaterskolen i Nuuk.
4. Brættet er det sted hvor fangerne og fiskerne sælger dagens fangst - fisk, sæl, hval,
rensdyr og moskus.
5. Udstillingssteder i Norden kunne være Museet for Samtidskunst i Roskilde
(Danmark), Sørlandets Kunstmuseum i Kristianssand (Norge), Kiasma Museum for
Nutidskunst (Helsinki) ... I Arabien kunne det bl.a. være Sharjah Art Museum i de
Forenede Arabiske Emirater.
6. Udstillinger udenfor Grønland finansieres separat.

Den røde sandørken
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Den Vandrende Bænk af Dorte Dahlin, 2015
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Kort om initiativtagerne til Nomad
Academy Sommer- og Vinterskole
Dorte Dahlin (f. 1955, Danmark), billedkunstner.
Grundlægger og koordinator i det internationale netværk
NOMAD ACADEMY (1999-).Uddannet ved Det Kgl. Danske
Kunstakademi i København 1978-82. Dorte Dahlin var
en af de centrale kunstnere i gennembruddet Det Vilde
Maleri i Danmark. Hendes arbejder er repræsenteret på
mange danske kunstmuseer og i private samlinger. Siden
begyndelsen af 1990´erne har hun arbejdet med stedsspecifik kunst i det offentlige rum og har blandt andet
udført Monument og Trappe, Hirtshals i samarbejde med
billedhugger Mogens Mølller. Hun kuraterede i 1999-2000
det store kulturprojekt Overlaps. North-Southeast på
Sharjah Art Museum, FAE. Projektet dannede baggrund
for en officiel kulturudveksling mellem Danmark og Sharjah
(2001-2010). For mere information se:
www.nomad-academy.org

Sume - lyden af en revolution. Dokumentarfilm om det legendariske grønlandske
rockband Sume, af Inuk Silas Høegh m.fl.

Henrik Valeur (f. 1966, Danmark), arkitekt. Leder af
UiD (u-identificeret) i Barcelona og København-Malmø
(1997-2008) og UiD Shanghai Co., Ltd i Kina (2007-09).
Siden 2010 selvstændigt praktiserende. Kurator for COEVOLUTION - et dansk-kinesisk samarbejdsprojekt om
bæredygtig byudvikling i Kina, som vandt hovedprisen, den
Gyldne Løve, på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2006. Taler
ved internationale konferencer, dommer i internationale
konkurrencer, samt gæstekritiker og underviser ved
internationale arkitektskoler og universiteter. Forfatter
til den nyligt udgivne bog India: the Urban Transition - a
Case Study of Development Urbanism, som er baseret
på undervisning, forskning og praksis i Indien. For mere
information se: www.henrikvaleur.dk

Traditionel trommedans i Grønland.
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