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Flygtninge/udstilling. Nikolaj Bendix Skyum Larsen stiller os over for de liv, der tabes på vejen mod Europa

Den dag drømmen sluttede

2

Af LENE BAGGESGAARD

0.000 de sidste tyve
år. 3.671 ved udgangen af 2015. Eller i
gennemsnit 10 om
dagen. Alt efter hvordan man bedst kan
forestille sig omfanget
af menneskeliv, der
går eller er gået tabt
i Middelhavet, når
drømmen om et nyt
liv og ny grund under
fødderne slutter brat. Kroppe, der flyder i
vandet eller skyller op på stranden. Kroppe,
der synker til bunds. Og 10, 20, 30 lig, der
ligger side om side, på lige rækker, bjerget af
dykkere og nu dækket af et hvidt klæde, hvor
kun fødderne stikker ud. Det er nogle af de
billeder, den danske kunstner og dokumentarist Nikolaj Bendix Skyum Larsen selv
nævner, da vi taler om, hvad det er, der har
inspireret ham i hans seneste installation, End
of Dreams, der kan opleves på Fotografisk
Center.
End of Dreams handler om de kroppe, der
ikke klarer rejsen. Mere præcist den massive
druknedød, der hvert år sker i Det tyrrhenske
Hav ved den italienske halvø Calabrien, der i
dag er endestation for en af de primære ruter
for de migranter, som smugles fra Nordafrika
til Italien. Skyum Larsen kalder selv installationen en hyldest til de mennesker, der har
viljen til at forsøge at ændre de vilkår, de lever
under:
»Jeg fortæller historien om de mennesker,
som har en vilje til at overleve, til at fortsætte
og til at fortsætte en slægt og et liv. I det
mindste bør vi hylde dem og deres forsøg på
at forbedre og fortsætte livet.«
Hele ugen har Skyum Larsen arbejdet med
udstillingen, og hans stemme er præget af lige
dele begejstring og alvor, når han fortæller om
tankerne bag installationen. På det aflange
rå gulv i Fotografisk Center, der i anledningen er dækket af sort stof, skal 11 skulpturer
ligge. De er udstillingens protagonister. Det
er dem, det hele drejer sig om, og det er fra
dem, fortællingen udfolder sig. Skulpturerne
minder om ligposer, hvor det døde menneske er pakket ind i stof og surret sammen
med reb. De er fremstillet af et materiale,
der hedder betondug, som kan forarbejdes
og formes og bøjes i sin tørre tilstand, men
som stivner, når det kommer i vand. Store
rifter, mærker, skrammer og flænger dækker
deres overflade. Hver af de 11 skulpturer skal
oplyses af et halogenspot, og i samspillet med
den sorte baggrund give illusionen af at ligge
på havbunden, fortæller Skyum Larsen. End
of Dreams har form af en totalinstallation og
inkluderer udover de 11 skulpturer, fire store
videoskærme på hver 3x8 meter, lyd produceret af Skyum Larsens gode ven Mikkel H.
Eriksen, og en række fotografier og fotogravurer.
Det er på flere måder en brutal udstilling,
eller måske nærmere en udstilling, der minder
os om nogle meget brutale virkeligheder.
Og en stærk kommentar til den virkelighed, Europa står midt i lige nu. Jeg spørger
ham, hvordan det føles at skulle udstille i
København på et tidspunkt, hvor grænsekontrollen oprustes, og debatten er så polariseret,
som den er:
»Nogle gange er kunst noget, der giver
stemme til ting, som foregår i verden på et
bestemt tidspunkt. Men det er lidt uhyggeligt

LAYOUT: BENTE BRUUN

med det sammenfald, der er mellem installationen på Fotografisk Center og det, der
sker i øjeblikket med migranter. At det er så
synkroniseret, kan virke som om, det er en
trend, jeg hopper på. Men i virkeligheden har
jeg jo arbejdet med migration som tema i over
ti år.«
END of Dreams er kun Skyum Larsens anden
soloudstilling i Danmark. I 2004 udstillede
han på KUNSTEN i Aalborg, men han
har i mange år udstillet i udlandet. Han er
født i Aalborg i 1971, vokset op i Svenstrup,
flyttede til London, da han var tyve, og bor
i dag i Paris og er gift med Caroline Tixier
Larsen, der er chefdesigner for modeskaberen
Haider Ackermann. I 1999 blev han bachelor
fra Chelsea Colleges skulpturlinje, og i 2001
afsluttede han sin masteruddannelse inden
for kunstmedier fra Slade School of Fine Art,
begge i London. Og man kan med rette kalde
Skyum Larsen en international kunstner.
Han har udstillet i det meste af verden:
Danmark, Norge, USA, Tyrkiet, Canada,
Peru, Japan, Israel, Kina, Grækenland,
Frankrig, Spanien og Italien. Det internationale gennembrud kom i 2009, da han deltog
med værket Rendezvouz på Sharjah Biennalen
i de Forenede Arabiske Emirater og den globale presse og kunstverden for alvor fik øjnene
op for ham og hans kunst. En to-skærms
videoinstallation om livet for indiske arbejdere
med base i Sharjah og om deres familier, der
lever tilbage i Indien. Skyum Larsen er stadig
bedst kendt for sine dokumentarfilm særligt
Promised Land fra 2011 og End of Season fra
2014, der portrætterer den stadig skrappere
grænsekontrol i Europa, og de menneskelige
omkostninger, den medfører.
Men det gængse mediebillede og debatten
om migranter og flygtninge har givet Skyum
Larsen lyst til at eksperimentere med nye
formelle greb, siger han.
»Vi ser så mange triste øjne i medierne hver
dag. Alle husker den lille syriske dreng, der
ligger druknet i vandkanten, og som senere
bliver båret væk af en mand fra det tyrkiske
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politi. Det er så hårdt, at vi ikke magter at se
på det. Vi ender med at ignorere det.« Med
End of Dreams vil han i stedet forsøge at
skabe et rum, hvor vi kan reflektere over den
virkelighed, vi til daglig oplever i medierne,
fortæller han.
End of Dreams er derfor en balanceakt mellem spiritualitet og brutalitet.
Installationen skal give den besøgende en
følelse af at være under vand, når man træder
ind i udstillingsrummet. Gæsterne drages
ind i et undervandsmiljø, hvor den bas-tunge
musik, der er en komposition af flere lag af
abstrakte lyde, skal minde dem om de rolige
lyde, man oplever, når man svømmer under
vand. Eller drukner. I de forslåede gipskroppe kommer brutaliteten til udtryk. Rifterne,
mærkerne og flængerne i materialet minder
os om, hvordan en druknet krop kunne se
ud efter en voldsom tur gennem elementerne. Ødelæggelserne er ikke et resultat af
Skyum Larsens bearbejdning af materialet,
men derimod af en voldsom storm, der i
2014 kuldkastede de oprindelige planer for
installationen. En storm, der samtidig forårsagede det første skibsforlis med migranter i
Calabrien-regionen.
Værket er selv et resultat af et møde med

elementerne. Den oprindelige plan var at
nedsænke skulpturerne i vand og lade dem
udvikle den patina af havorganismer, som
objekter, der ligger længe i vandet, får og
som i den foregående installation Ode to
the Perished fra 2011 lade dem udstille i
denne form. Men efter kun et par uger i
vandet ødelagde stormen Larsens projekt.
Platformen, der var blevet bygget til formålet, og som skulpturerne var fastgjort under,
blev slået i stykker, og de fleste af skulpturerne blev revet løs fra fortøjningen. Skyum
Larsens assistent Giuseppe Politi, der er
fritidsdykker, undersøgte efterfølgende skaderne, og udstillingens videoprojektioner er
de optagelser, Giuseppe Politi filmede, i sin
og Skyum Larsens søgen efter de skulpturer,
der forsvandt efter stormen.
De fandt kun 11 af de oprindelige 48 skulpturer, resten ligger stadig på Middelhavets
bund som monumenter over den ulykke, der
omgiver dem. Og udstillingen i København
placerer mindet om de tabte midt i en anden
barsk migrationsvirkelighed og lader beskueren danne sine egne indtryk.
Nikolaj Bendix Skyum Larsen: End of Dreams.
Fotografisk Center, til 13. marts.
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