
 

            
Videostills fra Sun Ra Repatriation Project, 2009. Courtesy of Gallerie Tanja Wagner. 

 

⏐Unravelings⏐ 
 
Visning af filmen: 
Sun Ra Repatriation Project 
af Kapwani Kiwanga 
Hver torsdag kl.17 og lørdag kl.13 i perioden fra d.2. februar til 1.april. 
 
Hvordan ville verden se ud, hvis den hvide mand ikke havde koloniseret store dele af den; hvis sorte mennesker ikke var 
blevet slavegjort? Ville racisme have eksisteret? En sådan alternativ virkelighed blev formuleret og udlevet af den legenda-
riske, amerikanske jazz musiker Sun Ra, som gik bort i 1993. Han skabte en mytisk oprindelsesfortælling om, at han var 
ankommet til jorden fra Saturn. Gennem denne omformulering af virkeligheden kunne han skabe et narrativ, der satte ham 
fri fra en historie omhandlende slaveriets umenneskeliggørelse og følgevirkninger. 
 
Filmen Sun Ra Repatriation Project af den canadiske kunstner Kapwani Kiwanga følger hendes forsøg på at returnere Sun 
Ra’s jordiske rester til deres oprindelige hjemsted: Saturn. Hun rejser bl.a. til USA og Frankrig for at mødes med eksperter 
og videnskabsfolk fra NASA’s Jet Propulsion Laboratory og Observatoire de Paris, der kan hjælpe hende med at formulere 
de astronomiske aspekter af projektet. Hun får fransk politi til at skabe en fantomtegning af Sun Ra ud fra vidnesbyrd fra 
forskellige mennesker, der kendte ham. Tegningen bliver i 2009 sendt ud i det ydre rum. Kiwanga får derefter et radiotele-
skop i Californien til at lytte efter enhver form for radiosignal fra det ydre rum og fra Sun Ra specifikt. 
 
Fra og med torsdag d.2. februar kan den 43 minutter lange film ses som en del af udstillingen Unravelings, der vises på 
udstillingsstedet meter. Den afspilles hver torsdag kl.17 og lørdag kl.13 frem til d.1. april. 
 
2017 er 100 året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer til USA. Det markerer vi igennem udstillingen Unravelings, der 
sætter fokus på Danmarks tid som kolonimagt, og hvordan dette påvirker vores samtid og vores forståelse af nationaliden-
titet. Som en del af udstillingen vil vi også gerne se fremad mod en mulig fremtid. Kapwani Kiwangas film beskæftiger sig 
med den fusionering af tro og videnskab, der finder sted i subgenrer som afrofuturismen og science-fiction. Det er en film, 
der visualiserer det potentiale og frirum afrofuturismen indeholder, fordi den muliggør omskrivningen af tidligere slavegjorte 
folks identitet og skæbne. 
 
Kapwani Kiwanga har en BA i antropologi fra McGill Universitet i Montreal, Canada og MFA fra Le Fresnoy: Studio national 
des arts contemporains i Tourcoing, Frankrig. Emneområderne, der inspirerer hendes kunst spænder fra afrofuturisme og 
science-fiction over kampen mod kolonialistiske strukturer m.m. Hendes værker har bl.a. været udstillet på Irish Museum of 
Modern Art (IE), Centre Georges Pompidou (FR), Salt Beyoglu Istanbul (TK). Derudover fik hun i 2016 tildelt et soloshow 
ved Armory Show i New York (USA). 
 
meter er et udstillingssted med fokus på kuratoriske eksperimenter. I de første to år er fokus for udstillingsprogrammet at 
undersøge og forholde sig kritisk til samfundet omkring os via kunsten og den kunstneriske praksis. Dette sker i tæt sam-
arbejde med kunstnere, teoretikere og debattører. 
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