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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 nationalidenti-
tet. Udstillingen vil langsomt tage form, udvikle sig og gennemgå forskellige faser henover den 5 måneder lange udstillings-
periode. I den forbindelse vil vi gerne invitere jer til udvidelsen af udstillingen med værker af fem kunstnere fra ind- og udland, 
der i deres praksis forholder sig til og problematiserer koloniale strukturer i fortid som nutid. 
 
I 250 år var De Vestindiske Øer kulisse for en indbringende sukkerproduktion baseret på slavearbejde. Arkitektur og gade-
navne vidner om den danske tilstedeværelse på øerne, men det gør de både strukturelle og mentale aftryk, kolonialismen 
har sat på øens befolkning også – en befolkning, der i dag består af 76% efterkommere af slaver. Kolonialismen har omvendt 
været med til at finansiere den danske stat og opførelsen af mange af Københavns historiske bygninger. Vores tilstedeværel-
se på øerne har derfor også sat sit præg på Danmarks udvikling økonomisk og strukturelt. Men hvad med de mentale aftryk 
efter kolonialismen? Opretholdes bevidstheden omkring denne del af vores fortid kun gennem historisk overlevering, eller 
præger den også vores forståelse af selv? 
 
La Vaughn Bel le undersøger i sin praksis dansk kulturs indflydelse på De Vestindiske Øer og hvordan koloniseringen af 
øerne har påvirket befolkningens identitetsfølelse, samfundets struktur og historie. 
 
Javier Tapia arbejder i sin praksis bl.a. med, hvordan fortællingen om race og etnicitet billedliggøres; og hvordan dette er 
med til at præge forståelsen af andethed.  
 
Også Tr ine Mee Sook Gleerup arbejder i værket Racial Representation med etnisk stereotypisering via billeder og har 
opbygget en samling af fødevaregenstande som eksemplificerer dette. 
 
Nanna Debois Buhl har i sin praksis bl.a. undersøgt Danmarks fortid, som kolonimagt på De Vestindiske Øer og hvordan 
dette har efterladt visuelle spor både på øerne og i Danmark. 
 
Jul ie Edel Hardenberg beskæftiger sig med, hvordan dansk kultur influerer det grønlandske selvbillede og problematise-
rer billedet af Grønlands befolkning, som et ensartet fællesskab. 
 
Udstillingen åbnede den 5. januar med et fokus på Hvid[mə] Archive, som består af uddrag af tekster og værker inden for 
kunst og kultur, kolonihistorie, filosofi, skønlitteratur, queer teori og dekolonialisme m.m.. Hvid[mə] Archive er en flerstemmig 
aktion, som arbejder for at udstille den hvide farves vold, den institutionelle magt og den selektive nationale hukommelse, der 
præger historieskrivningen om Danmark som nordisk kolonimagt. Arkivet er installeret på meter under hele udstillingsperio-



den og vil blive aktiveret gennem forskellige events, som udfolder dets mange perspektiver. Værkerne af de fem kunstnere 
placeres sammen med det allerede installerede værk Chromofobi, fig.1 af Annarosa Krøyer Holm samt efterladenskaberne 
efter Jessie Kleemanns performance I tråd med tiden, som markerede første anstrøg af udstillingen Unravelings. 
 
meter  er et udstillingssted med fokus på kuratoriske eksperimenter. Stedet kendetegner sig ved, at udstillingerne er mellem 
fire til fem måneder lange for at skabe tid og rum til refleksion og fordybelse. Hver udstilling tager udgangspunkt i noget 
specifikt så som en historisk begivenhed, en kunstnerisk praksis, et værk, en fiktiv eller faktuel tekst, en offentlig debat og 
vokser derfra. Som et resultat heraf er udstillingerne heller ikke statiske, men udvikler sig gennem hele udstillingsperioden, 
som organismer, der transformerer sig med tiden. Der skabes hermed plads til bevægelse, til tilføjelser og til at fortryde eller 
til at forandre den kontekst, det enkelte værk placeres i for derved at møde det fra et andet perspektiv. 
 
I de første to år er fokus for udstillingsprogrammet at skabe udstillinger, der undersøger og forholder sig kritisk til samfundet 
omkring os via kunsten og den kunstneriske praksis. Dette sker i tæt samarbejde med kunstnere, teoretikere og debattører. 
 
Bag meter står kuratorerne Rie Hovmann Rasmussen og Louise Lassen Iversen. 
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